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Beste hoogstamliefhebber,

D e V l aams e s u b s i di emaat regel voor Hoogs t am fru i t b omen w erd vern i eu w d.

Op het ogenblik dat dit geschreven wordt vallen hier
de eerste sneeuwvlokken. Misschien krijgen we dit
jaar wel de langverwachte ‘normale’ winter.

Een nieuw besluit van de Vlaamse regering op datum van
21 december 2007 wijzigt de maatregel voor de nieuwe
dossiers die vanaf het lopende plantseizoen worden
ingediend.

Dit zou alleszins de plaagdruk van kersenvlieg en
perenprachtkever verminderen.
De lange winteravonden zijn ook ideaal om plannen
voor volgend jaar te maken. Onze activiteiten
verderop in deze nieuwsbrief kunnen daarbij wellicht
als inspiratiebron dienen.
Bij deze wensen we alle lezeressen en lezers ook een
zalig kerstfeest en een gelukkig, gezond en vruchtbaar
2009.

Ludo Royen - voorzitter
Ve e be sc he rming
Combineert u hoogstamfruitbomen met schapen of
ander vee en komen uw dieren ook in dit seizoen nog in
de boomgaard? Bedenk dan dat bij sneeuwval of rijm de
dieren zich uit verveling kunnen vegrijpen aan uw
bomen. De beschikbaarheid van hooi of ander voer zal
dit niet verhinderen.
Best kijkt u dus uw veebescherming nu snel en grondig na
vooraleer uw dieren voor een onaangename verrassing
zorgen.

De aanvrager mag nu ook een “niet-landbouwer” zijn.
Met andere woorden: privé personen en verenigingen
zonder landbouwkundig doel kunnen vanaf nu ook een
subsidieaanvraag indienen.
De overeenkomst wordt niet meer opgemaakt tussen de
erkende vereniging (Nationale Boomgaardenstichting) en
de aanvrager, maar tussen het departement landbouw en
de aanvrager. De briefwisseling verloopt echter nog
steeds tussen de aanvrager en de Nationale
Boomgaardenstichting vzw. .
De einddatum voor het indienen van een aanvraag
schuift met één maand op naar 30 april. Deze datum zal
echter strenger worden gehandhaafd. Dossiers die te laat
zijn schuiven één jaar op.
Overeenkomsten die volgens de nieuwe richtlijnen zijn
opgemaakt kunnen op een later tijdstip worden
uitgebreid voor de resterende looptijd indien de
uitbreiding minder dan 50% betreft.
Indien de uitbreiding meer dan 50% bedraagt kan de
overeenkomst worden vervangen door een nieuwe
overeenkomst voor 5 jaar.

Wil u meer informatie over geschikte en handig aan te
leggen beschermkooien voor hoogstam fruitbomen tegen
schade door vee of wild, neem dan eens een kijkje op
onze website www.boomgaardenstichting.be bij de
rubriek “tips en trucs“ en de subhoofding
“bescherming”.
Wil u graag een aantal voorbeelden in de realiteit zien,
dan raden we u een bezoekje aan onze
verzamelboomgaard in Diepenbeek te Keizel aan, waar u
een vrij toegankelijke modelboomgaard kan bezoeken.
Onherstelbare stamvoetschade en schorsvraat aan oude
perenboom boom door een ezel.

Hoogstamnieuws wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers die dit wensen.
Aanmelden kan via een e-mail naar info@boomgaardenstichting.be, een telefoontje naar 012 39 11 88 of een briefje naar
NBS – Leopold III-straat nr 8 – 3724 Vliermaal.
Indien u hoogstamnieuws niet langer wenst te ontvangen kan u zich via dezelfde kanalen afmelden.
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Fruitteelt cursus 2009 Limburg
Hoog- en laagstamfruitbomen, aanplanting, kweek, snoei en verzorging
Zaterdag 21 feb.
09 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organism e
Binnenles in auditorium A5 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek,
Agoralaan, Gebouw D

Zaterdag 14 maa.
09 u. – 12 u.

Grondbew erking, planttechnieken en principes van de snoei
Binnenles in auditorium A5 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek
Agoralaan, Gebouw D

Zaterdag 14 maa.
13 u. - 16 u.

Vorm - en onderhoudssnoei
Praktijkles Keizelboomgaard, Keizelstraat tussen huisnrs 38 en 40 in Diepenbeek

Zaterdag 21 maa.
09 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbom en
Praktijkles Keizelboomgaard, Keizelstraat tussen huisnrs 38 en 40 in Diepenbeek

Zaterdag 25 april
09 u. - 12 u.

Enttechnieken
Praktijkles aan het NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8 in 3724 Vliermaal

Zaterdag 13 juni
09.30 u. - 11.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
Binnenles in auditorium A1 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek

Zaterdag 13 juni
11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
Praktijkles Keizelboomgaard, Keizelstraat tussen huisnrs 38 en 40 in Diepenbeek

Zaterdag 04 juli
09 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden
Praktijkles aan het NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8 in 3724 Vliermaal

Zaterdag 22 aug.
09 u. - 12 u.

Zom ersnoei
in de Konijnboomgaard te Wintershoven - Kortessem. Samenkomst aan het
NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8 in 3724 Vliermaal

Zaterdag 03 okt.
09 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bew aren van fruit
Binnenles met proefgelegenheid; in auditorium A5 van de Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D

Na de laatste les volgt een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van Landbouw en Visserij
geviseerd getuigschrift “Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden” in het kader van de
naschoolse vorming.
Praktische inform atie
Volledige cursus: 71,00 euro voor leden en 84,00 euro voor niet-leden. Som te storten op rekeningnr.
451-8525391-96 van N.B.S. voor België, of op A.P.R. 49.93.73.634 bij AMRO Maastricht voor Nederland.
Voor meer inlichtingen en inschrijving kan u tijdens de kantooruren -ma-do van 8 u. - 16.30 u. en vrij van
8 u. - 14.30 u.- terecht op het NBS secretariaat Leopold III-straat 8 in Vliermaal.
Detailplannetjes van de leslocaties vindt u op onze w ebsite w w w .boomgaardenstichting.be
Laarzen of w aterdicht schoeisel en aangepaste kleding zijn aanbevolen voor de buitenlessen!

Aanplanten

enten

snoeien

NBS – KORTE VORM I NGSACTI VI TEI TEN voorjaar 2009
24/01/09 10 u. - 16 u.
24/01/09 10 u. - 16 u.

26/01/09 20 u. – 22.30 u.
29/01/09 19 u. - 22 u.
31/01/09 09 u. - 12 u.

02/02/09 20 u. – 22.30 u.
17/02/09 19 u. – 22u .

21/02/09 08.30 u. – 12 u.
07/03/09 09 u. – 12 u.
07/03/09 19 u. – 22u .

hoogstamcursus i.s.m. RLGC – in zaal de Duivenzolder, Kloosterstraat 1 in
1745 Opwijk. info en inschrijving: tel.: 02 253 43 04 of info@rlgc.be
ENTLES – ENTBEURS - Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94,
2800 Mechelen. Kom zelf je fruitboom maken van eigen enthout. Om
praktische redenen graag vooraf een seintje op tel.: 015 25 18 12
deel 1 van een driedelige hoogstamcursus i.s.m. RLWH – Domein Palingbeek,
8902 Zillebeke. Info en inschrijving: tel.: 057 23 08 50 of info@rlwh.be
hoogstamcursus i.s.m. RLLK en stad Halen – Stadhuis 3545 Halen
info en inschrijving: tel.: 011313898
praktijk hoogstamsnoei i.s.m. RLLK en stad Halen – boomgaard op de
kluisberg in Loksbergen. Samenkomst op het kerkplein van Loksbergen.
Inschrijven kan via Vormingplus op www.vormingpluslimburg.be of
tel: 011 56 01 00. Vermeld bij je inschrijving de cursuscode: 0913/144.
deel 2 van een 3-delige hoogstamcursus i.s.m. RLWH – Domein Palingbeek,
8902 Zillebeke. Info en inschrijving: tel.: 057 23 08 50 of info@rlwh.be
deel 1 van een 3-delige hoogstamcursus i.s.m. RLH – C.C. De Valckaert
Rodenbachstraat 42 in Oostkamp.
Inschrijven via mail op dieter.willems@west-vlaanderen.be. We laten je weten
of er nog plaats is. Daarna schrijf je 10 euro over op 091-0124905-95 met
mededeling 'Cursus boomgaard' en ben je ingeschreven.
deel 3 van een driedelige hoogstamcursus i.s.m. RLWH – Domein Palingbeek,
8902 Zillebeke. Info en inschrijving: tel.: 057 23 08 50 of info@rlwh.be
Korte cursus hoogstammige fruitbomen: praktijk i.s.m. gemeente Herselt
Blauwbergsesteenweg 62 in 2230 Herselt. Info NBS secretariaat.
deel 2 van een 3-delige hoogstamcursus i.s.m. RLH – C.C. De Valckaert

Boompalen met een lange levensduur

Help de natuur een handje

Palen die met impregneermiddelen behandeld zijn,
kunnen in de grond schade toebrengen aan de
w ortels en plant.

Gooi rottend fruit niet zomaar in de GFT-container,
maar help de vogels ermee de w inter door.

In plaats daarvan kan je beter palen gebruiken van
onbehandeld hout van duurzame houtsoorten.
Voor landurig buitengebruik w ordt kastanje of robinia
aangeraden. Kastanje en inlandse eik zijn duurzame
houtsoorten die op heel w at adressen kunnen
bekomen w orden. Een levensduur van 15 jaar of
meer is gegarandeerd.
Wie robinia kan bekomen mag rekenen op een
levensduur van 25 jaar of meer.
Een andere methode is onbehandelde palen van
minder duurzaam hout te gebruiken maar voor het in
de
grond
komende
paaldeel
de
aloude
conserveringsw ijze van het aanbranden in een
houtvuur of door een gasbrander te gebruiken. Door
de buitenzijde van de paal w at te verkolen creëren
w e een beschermlaag die de paal veel langer tegen
rotting beschermt en geen w ortelschade of
bodemvervuiling veroorzaakt.
Boompalen uit gerecycleerde kunststoffen (rubber,
enz.) zijn w el duur maar volledig rottingsbestendig.

Inderdaad, vele lijsterachtigen schakelen in de w inter
van insecten over op fruit, aangevuld met zaden
allerhande. Door uw aangetaste fruit op een voor
katten onbereikbare plaats in de tuin te leggen kan u
deze dieren een helpende hand reiken om het gure
w interseizoen door te komen.
Vogels die u zeker mag verw achten zijn o.a. merels,
zanglijsters,
grote
lijsters,
kramsvogels,
koperw ieken. Als u ook bessen in de aanbieding
hebt kun je daar nog heggemus, roodborst en
misschien pestvogel aan toevoegen.
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Interesse in een fruitig eindejaarsgeschenk ? !
Bestel dan nu deze feestelijke fruitkorf voor slechts € 25 !
Inhoud van de korf:
- 2 kg onbespoten bewaarappels uit natuurlijke teelt
- 1 pot fruithoning uit onze eigen boomgaarden 350gr
- 1 pot perensiroop van dubbel flip, pastoors- en wijnperen 590gr
- 2 flessen natuurlijk raszuiver appelsap van hoogstam
- 1 boek “fruitgebruik van verleden tot heden”

De fruitkorf kan ook zonder het boek bekomen worden aan € 15
bestellen en afhalen kan tot: vrijdag 19 december
tel: 012/391188 fax: 012/747438 info@boomgaardenstichting.be
WORDT nú LID VAN DE BOOMGAARDENSTIC H TING
en ontvang 4 X per jaar het vierkleuren tijdschrift met telkens 52 pagina’s
boordevol informatie en tips. Als lid geniet u ook van een korting op onze lessen
en kan u dagelijks terecht op ons secretariaat met uw vragen.
In het gehele natuurbeschermingsgebeuren neemt de N.B.S. een unieke plaats in.
Als enige Belgische vereniging vervullen we een pioniersfunctie bij het
behoud van de traditionele boomgaard en onze talrijke fruitvariëteiten.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt slechts € 20,00 te storten op rek.nr. 451451 -85253918525391 -96
BES L IS V Ó Ó R 1 5 D EC EMBER EN O NT V A NG HET L A A T S T E NR V A N 2 0 0 8 ER G R A T IS BIJ

Witkalken van de boomstammen
Meer dan een traditionele verfraaiing van de stam.
Eén van de redenen voor het w itten van
fruitboomstammen
is
het
voorkomen
van
vorstschade. Vooral tijdens koude w interse dagen
met een sneeuw dek in februari of maart heeft de
zon al kracht en het temperatuurverschil tussen de
noord- en de zuidzijde van een stam kan dan
oplopen tot 10°C en leiden tot vorstscheuren en het
loslaten van schorsplaten. Het w itten houdt de stam
aan de zonzijde veel koeler. De beste periode voor
het w itten van stammen voor dit doel is dan ook de
maand januari.
Kalk droogt ook de eieren van in de schors
overw interende insecten uit.
De kalkpap kan men makkelijk zelf maken met in de
handel verkrijgbare producten. Een mogelijk recept:
Neem 5 kg gedroogde koemest en meng met w arm
w ater tot een losse brei. Vervolgens mengt men
hierin 7,5 kg bentoniet (klei) aangevuld met 2,5 kg
zeew ierkalk. Met eventueel nog w at extra w ater
verkrijgt men een uitsmeerbare pasta. Deze w itkalk
brengt men bij mooi w eer met een borstel op de
opgekuiste stammen aan. Na het drogen bleekt hij
mooi w it uit.
Ter bestrijding van ziekten kan men aan de pap nog
een antischimmel middel toevoegen.

