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Hoogstamnieuws 2022-2

Bigarreau Napoleon
U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
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en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine. U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen?
Laat het ons weten via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be

Nationale Boomgaardenstichting vzw

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

Voorwoord

Hoogstamnieuws 2022-2

Het belooft weer een hete zomer te worden en we hebben momenteel allemaal al
te kampen met de droogte. Voor de KERS® is dit goed nieuws, maar hoe we onze
bomen beschermen tegen dit weer, kun je terugvinden in ‘Een jaar in de boomgaard/fruittuin’ (p. 3).
We trekken ook dit jaar weer met de Sapmobiel® doorheen Vlaanderen, enkele van de
eerste perslocaties kun je in deze editie reeds terugvinden (p. 5).
Tot slot hebben we nog een mooie actie voor de fruitliefhebbers die nog geen lid zijn
bij ons, meer hierover op p. 6.

Hoogstamnieuws vernieuwt!

Deze nieuwsbrief gaat al meer dan een decennium mee onder de noemer ‘Hoogstamnieuws’. Onze vereniging heeft in die periode heel wat veranderingen ondergaan en dit willen wij graag terugzien in onze nieuwsbrief. We roepen hiervoor
graag jouw hulp in, want wie beter dan onze lezer weet wat hij/zij graag leest?
De naam Hoogstamnieuws heeft ons vele jaren goede dienst
bewezen, maar hij beschrijft niet meer alles waar onze vereniging
voor staat. Het behouden en aanplanten van hoogstammen blijft
een van onze hoofddoelen, maar we weten dat niet iedere
fruitgeïnteresseerde de ruimte heeft om een heuse boomgaard
aan te planten. Ondertussen organiseren we tal van activiteiten
om fruit in al zijn facetten te kunnen beleven en helpen we
graag iedereen die wat meer fruitig groen in de tuin wil.
Daarom vragen we jou, beste lezer, om ons te hulp te
schieten. Heb je een ronkende naam in gedachten om Hoogstamnieuws naar de toekomst te helpen katapulteren? Deel
hem dan met ons en wie weet verschijnt jouw gekozen naam binnenkort op
onze nieuwsbrief.

Stemmen of suggesties toevoegen kan op onze Facebookpagina
www.facebook.com/nat.boomgaardenstichting.
Heb je geen Facebook, maar toch een idee? Stuur ons gerust een mailtje!
Graag horen we van jou!
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Een jaar in de boomgaard/fruittuin (Deel 3)

Het zomerweer laat zich momenteel alweer goed voelen. Hoog tijd dus voor deel
3 van ons jaar in de boomgaard/fruittuin. Deze periode is meteen een van de
leukste, want de eerste vruchten kunnen reeds geoogst worden, dus kom maar op
met dat zomerfruit!

Voorbeeld van droogteschade

De maand juni brengt vaak meteen de eerste hittegolf met zich
mee, dus is het geen slecht idee om de bomen reeds te beschermen tegen hitte en droogte. Dit kan door de boomspiegel met
een mulchlaag (bv. compost of houtsnippers) te bedekken, zo
verdampt de bodem minder. Als je maar een paar bomen hebt,
kun je ook water geven op de droogste dagen. Let wel: het gaat
hier om 100 liter per volwassen boom, rond de kroonprojectie.
Wanneer de junirui heeft plaatsgevonden en er toch nog te veel
vruchten aan de boom hangen, is het verstandig om deze te
verwijderen: de kwaliteit van de overgebleven vruchten verbetert en het risico op afscheuren van de takken en een beurtjaar
(jaar zonder bloesem) vermindert aanzienlijk. Je neemt best
aangetaste of te kleine vruchten in een te grote cluster weg of
deze onderaan de vruchttakken.
De zomer betekent genieten van de eerste oogst van het jaar, altijd een plezier voor de
smaakpapillen. Als eerste aan de beurt zijn de kersen, later de rest van het steenfruit,
verschillende bessen en de eerste zomerappels en -peren, de druiven volgen iets later.
Hou je fruitbomen en -struiken dus zeker in de gaten voor rijp lekkers!
Na de oogst van het steenfruit is de ideale gelegenheid om op deze bomen zomersnoei
toe te passen. Verwijder een aantal takken zodat de kroon voldoende licht en lucht
krijgt. De juiste snoei helpt ook tegen schimmelinfecties, die houden van een vochtig
milieu.
Waterloten en stamscheuten mag je ook in deze periode uitscheuren (niet knippen!).
Let erop dat je dit volledig doet en de hiel dus ook meeneemt.

Verwijderen van stamscheuten
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NBS-stroop (en -gelei)

Onze ambachtelijk gestookte stropen (van fruit uit eigen hoogstamboomgaarden)
zijn steevast een voltreffer bij pannenkoeken of op een boterham. Ze bevatten
geen toegevoegde suikers, noch andere toevoegingen. Je kan ze het hele jaar door
bij ons verkrijgen.
APPEL
Sterappel-Keulemanstroop
Sterappel-Boskoopstroop

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)

ZOMERFRUIT
Hedelfingerstroop
Mirabellenstroop

€ 5/potje (300 g)
€ 5/potje (400 g)

Stekelbessenstroop
PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop

€ 5/potje (300 g)

€ 5/potje (600 g)

Légipont-Sterappelstroop

€ 5/potje (600 g)

Dubbel Flippenstroop

€ 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion

€ 4/potje (300 g)

Kweegelei Champion aan € 3/potje (300 g)
ACTIE!! 2 POTJES AAN € 4

NBS-fruitsappen

Jaarlijks persen wij met de Sapmobiel® een assortiment aan sap, zodat we iedereen,
ook diegenen onder jullie zonder boomgaard, van heerlijk geperst sap uit onze biologisch geteelde hoogstamboomgaarden kunnen bieden.

Appelsap (3L)
€ 6,50
NIEUW!!
Appel-kriekensap (3L)
€ 8,50
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De Sapmobiel®

Binnenkort gaat de Sapmobiel® weer op ronde. Onze mobiele sappers trekt vanaf
eind augustus doorheen Vlaanderen om, op locatie, uw appels tot puur natuurlijk
appelsap te verwerken. Wij helpen je graag verder
vanaf 70 kg appels. Hou onze kalender op www.
desapmobiel.be zeker in de gaten, want er worden
geregeld nieuwe persdagen toegevoegd. Hieronder
kun je alvast de eerstvolgende data terugvinden!
ma 5 sept.

Kalmthout

Heuvel 8, 2920 Kalmthout

vr 9 sept.

Merksplas

Hofeinde 9, 2330 Merksplas

za 10 sept.

Merksplas

Hofeinde 9, 2330 Merksplas

zo 11 sept.

Arendonk

Park Deroissart, 2370 Arendonk

ma 12 sept. Diest

Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

wo 14 sept. Peer

Deusterstraat 74B, 3990 Peer

za 17 sept.

Diepenbeek

Stationsstraat 27, 3590 Diepenbeek

zo 18 sept.

Wellen

Dorpsplein, 3830 Wellen

wo 21 sept. Heist-op-den-Berg

Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg

do 22 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

vr 23 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 24 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

zo 25 sept.

Kessel-Lo

Abdij Vlierbeek, 3010 Kessel-Lo

ma 26 sept. Alken
di 27 sept.

Borgloon

wo 28 sept. Moelingen

Hendriksveldstraat, 3570 Alken
Stationsstraat 54, 3840 Borgloon
Gemeenteplein, 3790 Moelingen

do 29 sept.

Herderen

Sint-Jansstraat 8C, 3770 Herderen

vr 30 sept.

Nieuwerkerken

Ambachtsstraat 1111, 3850 Nieuwerkerken

za 1 okt.

Vremde

Boomkensstraat 1, 2531 Vremde

zo 2 okt.

St-Katelijne-Waver Midzelen 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Deze gegevens kunnen nog wijzigen.

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

Het behoud en beheer van boomgaarden en traditionele variëteiten is de missie
van de NBS vzw. We wensen de meer zeldzame, lokale selecties niet verloren te
laten gaan. De provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg steunden de
uitgaves van een naslagwerk over de boomgaarden en hun variëteiten. In 2006
maakten we de uitgave ‘Hoogstamboomgaarden in West-Vlaanderen’, in 2010
‘De Fruitwijzer’ voor Antwerpen en in 2016 en 2018 verzorgden we ‘Hoogstamfruitbomen in Limburg’ deel 1 Peren en deel 2 Appels.
In deze werken behandelen we meer dan 200 appel- en perenvariëteiten, met demonstratieve foto’s en de beschrijving van de typische kenmerken. Naast variëteitenfiches
komen ook artikels over de fruitgeschiedenis, de teelt en het beheer van de boomgaarden aan bod.
Iedere fruitliefhebber zou deze naslagwerken binnen handbereik moeten hebben!
Daarom bieden we ze jullie aan met een extra promotie:

+ lidmaatschap voor
de rest van 2022

€ 10

*

(3 nummers Pomologia)

€ 60
ACTIE

de 4 boeken + het lidmaatschap
voor €

€ 10

*

70

*

Verzending niet inbegrepen

We wensen het pomologische plaatje voor heel Vlaanderen te vervolledigen. Daarom
werken we momenteel intensief aan het boek ‘Hoogstamfruitbomen in Limburg - deel
3’ en maken we de voorbereidingen voor de uitgave van Oost-Vlaanderen.

Oproep aan alle fruit- en boomgaardgeïnteresseerden!

Wie nog speciale fruitvariëteiten weet staan, zeker wanneer het gaat om lokale soorten, roepen we op om ons hiervan op de hoogte te brengen en eventueel enkele foto’s
van boom en vruchten op e-mail te zetten: nbs@boomgaardenstichting.be
Het kan ons verder helpen om de boekdelen die we nog samenstellen zo volledig
mogelijk te maken, zeker wat de specifieke variëteiten betreft!
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Eerstvolgende NBS-activiteiten
za 4 jun ’22
14 u.

Zomersnoei - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
regio Antwerpen

zo 26 jun ’22
10 u. - 17 u.

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

za 2 jul ’22
9.30 u. - 12.30 u.

Les zomersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland)
Inschrijven via
www.rlzh.be/agenda/praktijkles-zomersnoei-hoogstamfruitbomen
regio Vlaams-Brabant

za 2 jul ’22
9.30 u. - 12.30 u.

Workshop kersenverwerking
Inschrijven via https://forms.gle/uuuVjC1bnx7swM8k7 of 012 39 11 88
Meer info op onze website!
regio Limburg

zo 14 aug ’22
14 u. - 17 u.

Zomerfruitdag Beveren
(i.s.m. Hortus ter Saksen)
Rondleidingen, advies en zomerfruit
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 91, 9120 Beveren
regio Oost-Vlaanderen

za 27 aug ’22
14 u.

Enten en oculeren in de herfst - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
regio Antwerpen

za 27 aug ’22
9.30 u. - 16 u.

Zomersnoei fruitbomen - theorie + praktijkles VOLZET!!
(i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland)
Inschrijven niet meer mogelijk!
regio Vlaams-Brabant

za 3 sep ’22
9 u. - 16 u.

Zomersnoei - theorie + praktijkles VOLZET!!
(i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters)
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
regio Vlaams-Brabant

za 17 sep ’22
9 u. - 16 u.

Zomersnoei - praktijkles
(i.s.m. Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse Hart)
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
regio West-Vlaanderen

Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.
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