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Hoogstamnieuws 2019-2

Nationale Boomgaardenstichting vzw
Vereniging voor pomologie, fruittuin-, boomgaard- en landschapsbeheer
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88; fax 012 74 74 38,
www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be
KBO 430 689 797 - bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB

Voorwoord
Hoewel het de voorbije weken niet altijd te merken was, is de zomer stilaan in 
aantocht. Vorig jaar was het er een van uitzonderlijke droogte en volgens be-
paalde bronnen ziet het ernaar uit dat er dit jaar een van hetzelfde kaliber zou 
kunnen komen. Om onze boomgaarden hiertegen te beschermen, zijn er enkele 
maatregelen die we kunnen treffen, hierover kunt u meer lezen op p. 4.

De komst van de zomer betekent ook dat de eerste zomervruchten bij ons te verkrijgen 
zijn. De vroege kersen zijn alvast in aantocht, zie p. 6.
Het activiteitenprogramma, dat we op p. 5 voorstellen, is weer goed gevuld. We willen 
u allen dit jaar weer van harte uitnodigen op onze kersenhappening, de KERS®, op 14 
juli. Graag tot dan!

De Sapmobiel®

De Sapmobiel® begint binnenkort aan haar jaarlijkse ronde door Vlaanderen. Met een 
lading vanaf 75 kg appels kunt u bij onze mobiele persinstallatie terecht; wij persen 
hiervan puur natuurlijk sap. Hou zeker de kalender op www.desapmobiel.be in de 
gaten en schrijf u in voor een van onze persdagen: 

Let op! Inschrijven is verplicht. Contacteer ons tijdens de kantooruren:  
+32 (0)12 39 11 88 of stuur een mailtje naar nbs@boomgaardenstichting.be

wo 11 sept. Wijtschotbaan 16, 2900 Schoten

do 12 sept. Ambachtstraat 1111, 3850 Nieuwerkerken

vr 13 sept. De Wonderwijzer, Hoogstraat 41, 3690 Zutendaal

za 14 sept. Demerstrand, Stationsstraat, 3590 Diepenbeek

zo 15 sept. Smaakfestival, Gemeenteplein, Dorpsstraat, 3830 Wellen

zo 15 sept. Kozenstraat 77, 3512 Stevoort

ma 16 sept. Wielerpiste, Deusterstraat 74B, 3990 Peer

17-18 sept. Markt 1, 2330 Merksplas

do 19 sept. Don Bosco, Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde
Deze gegevens kunnen mogelijk nog wijzigen.

mailto:nbs%40boomgaardenstichting.be?subject=
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NBS-stroop

 

PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop € 5/potje (600 g)

Légipontstroop € 4/potje (450 g)

Dubbel Flippenstroop € 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion € 4/potje (300 g)

Schenkstroop Kriekpeer € 4/potje (320 g)

Kweegelei Champion € 3/potje (330 g)
 (met 50% suiker!)

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop (oogst 2018) € 5/potje (300 g)
Kers-Oogstappelstroop € 5/potje (300 g)
Mirabellenstroop € 4/potje (400 g)

APPEL
Sterappel-Keulemanstroop € 5/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop € 5/potje (600 g)

Ook de dag van vandaag maken we stroop om de hoogstamvruchten van een 
rijkelijke oogst te kunnen bewaren. Aan onze ambachtelijk gestookte stroop 
wordt geen gram suiker toegevoegd; de stroop wordt louter en alleen bekomen 
door het uitgeperste sap van gekookte vruchten opnieuw langdurig te koken en 
vervolgens te laten indikken. Ten tijde van onze voorouders ‘goedkope kost’, 
heden een luxe-product. Het bannen van toegevoegde geraffineerde suiker schept 
een natuurlijk smakenpallet, wat de stroop tot een gezonde zoetmaker maakt in 
vele recepten. U kan kiezen uit:

NBS-fruitsappen
Het jaarrond kunnen wij u 100 % direct geperst sap aanbieden van een mix van hoog-
stamappels, geplukt uit de eigen NBS-boomgaarden, vervolgens verwerkt (persen en 
pasteuriseren) en afgevuld door De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje. 
Enkel 100 % sap, rechtstreeks geperst, mag het label 
vruchtensap dragen.
 

appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 6,50
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Kunnen we onze fruitbomen beschermen tegen droogtestress?
Na een erg droge zomer in 2018 zijn de grondwaterreserves nog steeds aan de 
lage kant op de meeste plaatsen. Om mogelijke droogteschade aan de fruitbomen 
te voorkomen of te beperken kunnen we een aantal maatregelen nemen.

De boomspiegel of het grondoppervlak onder de 
kroon van pas geplante en jongere fruitbomen 
wordt best afgedekt met organisch materiaal 
(compost, grasmaaisel, stalmest,… Op deze ma-
nier verminderen we de rechtstreekse verdamping 
uit de bodem en blijft het wortelmilieu langer 
vochtig. Meer humus in de bodem verhoogt te-
vens het vochthoudend vermogen van de grond.

Oudere hoogstamfruitbomen staan dikwijls op 
gras- of weilanden. Ze nemen het grootste deel 
van hun vocht op uit de diepere bodemlagen, die 
bij diepe bodems met een goede structuur hun 
vochtigheid aanvullen via capillair opstijgend 
vocht uit de grondwatertafel.  In de bovenste  
bodemlagen is er een sterke vochtconcurrentie

door de aanwezige grassen en kruiden. Jong, sterk groeiend gras neemt veel vocht op. 
Ouder gras zal de verdamping beter reguleren en bij grote hitte en droogte de huid-
mondjes sluiten. Daarom is het beter om het gras weinig of niet te maaien wanneer 
we in de bovenste bodemlagen vocht willen 
sparen.  Langer, stugger gras ‘isoleert’ de 
bodem, zodat  de rechtstreekse verdamping 
vermindert.   

Hou er rekening mee dat woelmuizen en 
woelratten baat hebben bij langer gras of 
veel organisch materiaal rond de bomen. 
Om schade van knaagdieren te voorkomen 
kunt u best investeren in wat maatregelen 
hiertegen. In tuinen of boomgaarden waar 
een woelrattenpopulatie aanwezig is, plan-
ten we de bomen best in een korf van fijne, zeshoekige gaas met gaasdiameter van 13 
mm (doormeter 80 cm, 50 cm diep, onderaan dicht en boven aansluitend tot tegen de 
stam). Tegen woelmuizen wikkelen we een kippengaaskokertje rond de stam, 5 tot 10 
cm onder het maaiveld en 20 cm erboven. Voor de bestrijding in bestaande boomgaar-
den moeten we de hulp inroepen van torenvalken, wezels, uilen… Speciale nestkasten 
kunnen de aanwezigheid van deze predatoren bevorderen.
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Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website  
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.

Eerstvolgende activiteiten 2019
za 22 jun ’19 
14 u.

Kersententoonstelling (i.s.m. Stad Mechelen) 
met aankoopmogelijkheid van verschillende variëteiten
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
regio Antwerpen

za 22 jun ’19 
14 u.

Zomersnoei leifruit - theorieles en demo (i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5 (inclusief syllabus)  
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
regio Antwerpen

zo 14 jul ’19
10 u. - 17 u.

‘de KERS®’ - 16de Euregionale kersenhappening
Expo van meer dan 250 kersenvariëteiten
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
regio Limburg

za 20 jul ’19
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles  
(i.s.m. Provincie West-Vlaanderen & ‘t West-Vlaamse Hart) 
Deelname € 5, info & inschrijven via  
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051 27 55 50 
regio West-Vlaanderen

zo 11 aug ’19 
13 u.

Perzikenwandeling
Boomgaard Ludo Rosseels 
Rillaarsebaan 223, 3200 Gelrode 
regio Vlaams-Brabant

zo 18 aug ’19 
14 u. - 17 u.

Zomerfruitdag (i.s.m. Hof ter Saksen)
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Haasdonk 
regio Oost-Vlaanderen

zo 25 aug ’19 
10 u. - 18 u.

Zomerfruitdag - (i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed)
Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1A, 9185 Wachtebeke 
regio Oost-Vlaanderen

za 31 aug ’19 
9 u.- 16 u.

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland) 
inschrijven via tel. 016 40 85 58, mevr. An Devroey 
regio Vlaams-Brabant

za 7 sept ’19 
14 u.

Rassenkeuze vroege appelvariëteiten - theorieles  
(i.s.m. Stad Mechelen) 
Met de mogelijkheid tot proeven. 
Deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 
regio Antwerpen

za 19 en  
zo 20 okt ’19 
10 u. - 17 u.

NBS-Nationale Fruittentoonstelling en Europom® 2019
Landcommanderij Alden Biesen,  Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
regio Limburg
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Aanbod vroege kersen 2019
Kersen zitten vol goede voedingsstoffen; we staan er zelden bij stil hoe gezond 
deze vrucht is. Het is zowel letterlijk als figuurlijk fruit met ‘pit’. Lekker om zo 
te eten of als zoete smaakmaker te verwerken in talloze (na-)gerechten. Men zegt 
niet voor niets ‘de kers op de taart’. 
 
Binnenkort kunt u bij ons weer versgepluk-
te, puur natuurlijke (onbespoten) en sma-
kelijke eetkersen krijgen. Tijdig bestellen 
is zeker de boodschap, want na het plukken 
moeten de kersen direct verhandeld worden. 
Vraag bij het NBS-secretariaat naar het 
dagaanbod en de dagprijs.
De eerste, vroege kersen mag u verwachten 
vanaf juni.

Hoogstamnieuws 2019-2

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via info@boomgaardenstichting.be en ontvang 
voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine.  
U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen? Laat het ons weten via info@boomgaardenstichting.be
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Afzender: NBS-secretariaat,  
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

Dagpauwoog op Bristol Cross

Hou onze facebookpagina zeker in de gaten, want we zullen 
geregeld een kersenverkoop op locatie aankondigen!


