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Voorwoord

Hoogstamnieuws 2022-4

We naderen weer stilaan het einde van het jaar, en wat een jaar! We
mogen 2022 gerust een overvloedig fruitjaar noemen, te danken aan het
mooie weer deze zomer. Ook in het najaar mochten we terug genieten
van een Indian Summer, maar nu komt de winter eindelijk in zicht.
Met de winter voor de deur, beginnen wij ook weer met onze jaarlijkse plantactie. Dit jaar willen we graag de nadruk leggen op de mogelijkheden met fruit op
kleinere oppervlakten. Hoe we dat aanpakken staat op p. 4-5.
Ook de eindejaarsperiode breekt weer aan. Bij de NBS kun je steeds terecht
voor originele geschenken voor de fruit- en boomgaardliefhebber in jouw
leven. Een greep uit ons aanbod is te vinden op p. 6-7.
Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe jaarlijkse lessenreeks, ditmaal in
Limburg! De volledige aankondiging op p. 3.
Wil je tot slot op de hoogte blijven van onze komende activiteiten? Neem dan
een kijkje op p. 8.

We hebben een winnaar!

Na lang wikken en wegen en het inroepen van jullie hulp, hebben wij een
nieuwe naam voor onze nieuwsbrief gekozen. Uit de vele inzendingen is er
een duidelijke winnaar uit de bus gekomen, eentje die we voorlopig nog even
geheim houden. Nieuwsgierig? Hou dan zeker de nieuwsbrief in de gaten,
want de eerste editie van 2023 zal in een ander jasje
steken.

Actie Lidgeld!
Word nu lid voor 2023 en ontvang gratis de
laatste Pomologia van 2022!
Ons 52 pagina’s tellende ledenblad zit boordevol
kennis over boomgaard, fruittuin en fruit, zeker een
aanrader voor geïnteresseerden.
Lid worden kan door € 25 (€ 30 buiten België)
over te schrijven op rekeningnummer
BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS.
Deze actie geldt tot begin december, dus snel
zijn is de boodschap!
HSN 2022-4
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Lessenreeks 2023 - Vliermaal, Limburg
Hoogstamfruitbomen en kleinfruit,
aanplanting, kweek, snoei en verzorging

18 februari 2023

voormiddag (9 u. - 12 u.): theorieles
Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme

4 maart 2023

namiddag (9 u. - 12 u.): theorieles
Grondbewerking, planttechnieken en principes van
de snoei

11 maart 2023

voormiddag (9 u. - 12 u.):
praktijkles
Vorm- en onderhoudssnoei

11 maart 2023

namiddag (13 u. - 16 u.): praktijkles
Sleunen van fruitbomen

1 april 2023

voormiddag (9 u. - 12 u.): theorie- en praktijkles
Enttechnieken

20 mei 2023

voormiddag (9.30 u. - 13.30 u.): theorie- en praktijkles
Herkennen van ziektebeelden en hun biologische
bestrijding

19 augustus 2023

voormiddag (9 u. - 12 u.): theorie- en praktijkles
Oculeren en Chipbudden + Kleinfruit

19 augustus 2023

namiddag (13 u. - 16 u.): praktijkles
Zomersnoei

28 oktober 2023

voormiddag (9 u. - 12 u.): theorieles (met proeven)
Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van
fruit

Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet-leden. Deze
som kan gestort worden op rekening BE65 4518 5253 9196
op naam van NBS, met vermelding van uw naam, e-mailadres
en telefoonnummer. Snel inschrijven is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt.
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Bomen voor kleine oppervlaktes

In deze editie van ons Hoogstamnieuws willen wij graag de mogelijkheden voor fruit op kleine oppervlaktes in de kijker zetten. Eigen fruit is
immers niet voorbehouden voor grote tuin, maar kan evenzeer in een
kleine stadstuin of zelfs op het balkon van een appartementje!
Kolombomen
De kolomboom heeft zijn typische zuilvorm te danken aan
de ‘spurgroei’, waarbij er nauwelijks tot geen zijtwijgen
gevormd worden. Het aanbod aan kolombomen bestaat
uit nieuwe variëteiten, die meer ziektetolerant zijn. De
vruchten zijn smaakvol, mooi en knapperig, met verschillende rijpheidstijdstippen en verbruiksmogelijkheden.

Leibomen
Door hun veeleisend onderhoud zijn de leivormen over het algemeen eerder weggelegd voor de liefhebbers. De snoei
hiervan dient correct te gebeuren of
de boom dreigt zijn vorm te verliezen,
waarbij delen kunnen afsterven.
Peren en perziken lenen zich het
beste tot deze vorm, maar ook sommige
appel-, kers- en pruimenvariëteiten kunnen
dienstdoen. Ze zijn zeer geschikt voor kleine
oppervlaktes, maar daartegenover staat wel een
vereiste basiskennis van leibomen.

v.l.n.r. Palmet, U-vorm, snoer en waaier

Maloni® Lilly®

Dwergbomen
Miniboompjes, ofwel dwergbomen zijn ontstaan uit een
genetische afwijking waarmee men verder is beginnen
kruisen. Ze worden maar half zo groot als bomen met een
normaal groeipatroon, zijn zeer vruchtbaar (zelfbestuivend) en weinig ziektegevoelig.

Zelf met leivormen aan de slag? Wij bieden snoeren aan,
waarmee u zelf de mooiste vormen kunt creëren. Onze
cursus Snoei van Leifruit is hiervoor de ideale leidraad.
Bij ons te verkrijgen aan € 10. Verzending € 3,
buiten België € 8.
Bestellen kan door overschrijving op BE65 4518 5253 9196
(op naam van NBS) met als vermelding ‘Cursus Leifruit’.
HSN 2022-4
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Over bessen...

Bessenstruiken lenen zich nog beter voor op een kleine oppervlakte. Ze
zijn zeer makkelijk in pot te houden en dus ideaal voor op een balkonnetje. Iedereen kent wel frambozen en blauwe bessen, dus zetten we
hieronder enkele minder bekende bessen in de kijker.

Weiki

Kiwibes
Deze bes staat ook wel bekend als de Siberische kruisbes,
vanwege haar goede winterhardheid. Ze smaakt naar kiwi
en is zelfs zoeter. Dankzij de gladde schil en de grootte van
een druif is ze een ideaal hapje tussendoor. Ze kan geleidelijk geplukt worden tussen september en november.
Let wel: je hebt minstens 1 mannetjesplant nodig per 8
vrouwtjes.
Gojibes
Een ovale, oranjerode bes, afkomstig uit China, is de Gojibes. Ze is zeer saprijk en zit vol vitaminen, wel 18 aminozuren en bevat bijna evenveel calcium
als melk. Geen wonder dat ze vaak in medicinale toepassingen wordt gebruikt. Ze is echter ook geschikt voor de bereiding van dranken, lekker fris met
haar zoete, pepermuntachtige smaak. De Gojibes is zelffertiel en winterhard.
Jostabes
De Jostabes is een bekende kruising tussen de zwarte bes, kruisbes en Worcesterbes. Deze dieprode tot zwarte bes heeft een hoog vitamine C-gehalte
en rijpt in de vroege zomer. Je kan ze gebruiken voor marmelade, vruchtensappen, confituren, maar ze is zeker ook lekker vers gegeten.
Japanse Wijnbes
Als laatste in de rij hebben we de Japanse Wijnbes, verwant aan bramen en frambozen. Ook zij heeft een hoog
vitaminegehalte en lekkere, zoet-zurige vruchten. Ze is
tamelijk winterhad en zelffertiel met een overvloedige productie. Je kan ervan genieten in juli en augustus. Het is wel
opletten geblazen met de bekende Drosophila Suzukii.

Bestel deze bessen en meer (bomen, struiken, ...)
tijdens onze plantactie!
Het volledige aanbod kan je terugvinden op
www.boomgaardenstichting.be.
Klik op ‘Bomen Bestellen’
HSN 2022-4
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Doe eens iets fruitigs cadeau!

Gedurende de eindejaarsperiode is het steevast zoeken naar de ideale
geschenken voor onze geliefden. Voor de fruit- en boomgaardliefhebbers
onder ons kunnen wij alvast enkele leuke producten aanbieden.

Hoogstamfruitbomen in Limburg

€ 50

Twee uitgebreide werken, interessant voor
iedere liefhebber van streekeigen variëteiten.
Omvat:
- Beschrijvingen van 84 peren en 100 appels,
voorzien van afbeeldingen en alle bij ons
gekende eigenschappen
- Geschiedenis van de (Limburgse) fruitteelt
- Boomgaardtips

Basiswerken boomgaard

€ 40

Twee must-haves voor de boomgaardeigenaar.
Onze cursus omvat alle belangrijke stappen die
ondernomen dienen te worden bij het aanplanten en
beheren van een boomgaard.
Het werk fruitvariëteiten en hun gebruik van verleden
tot heden helpt dan weer verder met de grote vraag
‘Wat met de oogst?’

Basispakket snoei (voor beginners)
Voor iedere beginnende snoeier komen deze
producten goed van pas!
Bevat een kwaliteitsvolle snoeischaar voor een
redelijke prijs, een handig inklapbaar snoeizaagje en afdekmiddel voor grote snoeiwonden.
Met behulp van deze drie materialen kunnen
de meeste boomgaarden volledig gesnoeid
worden.
HSN 2022-4
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Proefpakket sap en stroop

Een eenvoudig geschenk met
enkele van onze bestsellers, een
ideale set om kennis te maken met
onze producten.

€8

€ 15

Voor de kweefans

Met twee potjes kweegelei en een potje
kweestroop kun je alle kweeliefhebbers
wel een plezier doen!

Stropen

Onze strooppakketjes zijn zelf samen te stellen met je favoriete stroopproducten. Ons aanbod ambachtelijk gestookte, suikervrije stropen bestaat uit:
PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop

€ 6/potje (600 g)

Légipont-Sterappelstroop

€ 6/potje (600 g)

Dubbel Flippenstroop

€ 6/potje (600 g)

Kweestroop Champion

€ 4/potje (300 g)
APPEL
Sterappel-Keulemanstroop € 6/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop

€ 6/potje (600 g)

ZOMERFRUIT
Hedelfingerstroop

€ 5/potje (300 g)

Mirabellenstroop

€ 5/potje (400 g)

Stekelbessenstroop

€ 5/potje (300 g)

Kweegelei Champion* aan

€ 3/potje (300 g)

ACTIE!! 2 POTJES AAN € 4

* bevat 50% suiker
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Eerstvolgende activiteiten
za 28 jan ’23
14 u.

Ent-event
(i.s.m. Stad Mechelen)
- Verkoop van enthout (louter privégebruik), aan € 2/stuk
- Verkoop van materialen
- Verkoop van onderstammen, max. 5 stuks per soort per persoon
(indien je meer stuks nodig hebt, gelieve dit voor 9 januari te bestellen via info@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88)
De entspecialisten van NBS Mechelen zijn ter plaatse en geven je
graag tips en raad aan de adviesstand.
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
regio Antwerpen

za 18 feb ’23
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme
- theorieles
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Deelname: € 12
Regio Limburg

zo 19 feb ’23
9 u. - 12 u.

Snoei van vruchtbomen - praktijkles
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Deelname: € 5
Dagcentrum de Pelgrim, Dorpsstraat 22, 8952 Heuvelland
Regio West-Vlaanderen

za 4 maa ’23
9 u. - 12 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei
- theorieles
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Deelname: € 12
Mogelijkheid tot deelname aan praktijklessen van 11 maart 2023.
Regio Limburg

za 4 maa ’23
10 u. - 15 u.

Snoei van fruitbomen - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Velt Brugge)
WZC Engelendale, Vlamingdam 34, 8000 Brugge
regio West-Vlaanderen

za 11 maa ’23
9.30 u. 11.30 u.

Enten van fruitbomen - praktijkles
(i.s.m. Tuinhier Oudenburg)
Hoevenierstuin Annoeba, Akkerstraat 54, 8460 Oudenburg
regio West-Vlaanderen

za 1 apr ’23
9 u. - 12 u.

Enttechnieken - theorie- en praktijkles
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Deelname: € 12
Regio Limburg

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