Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.
Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer

NBS-FRUITPRODUCTEN
• 5 liter-bag-in-box
Vorig jaar werd appelsap geperst van verschillende appelrassen uit de
NBS-Enkelenbergboomgaard in Vliermaal. Natuurzuiver sap afgevuld in
een 5 liter-bag-in-box verpakking. Een praktische verpakking! Ongeopend
én ongekoeld houdt het sap maar liefst twee jaar. En eenmaal de box open,
kan je zonder problemen enkele maanden van het kraantje tappen. De
inhoud blijft steriel ook tijdens het gebruik. 2009 was een uitzonderlijk
appeljaar! De kwaliteit van dit ongefilterde sap is dan ook voortreffelijk.
Bestel: € 10 voor 5 liter-box, 012/39.11.88

(staatsblad 18 feb. 1986 – 18 dec. 1986) zetel: Limburgs Universitair Centrum – 3590 Diepenbeek

Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438

E-mail: info@boomgaardenstichting.be Website: www.boomgaardenstichting.be
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VOORWOORD

• Flessen
Liever een liter fles? Dan is er ons natuurzuiver appelsap. Van de Keuleman is er ongefilterd, troebel sap. Heeft u
het liever gefilterd? Dan kunnen we u Keizelsap (appels uit de Keizelboomgaard, Diepenbeek), Graaflijk sap (appels van de ‘Grafelijke’ boomgaarden van Borgloon), Biesensap (appels van de boomgaarden Alden Biesen, Bilzen)
aanbieden. Bestel: € 2 per fles, 012/39.11.88

Eindelijk lente. Je wil er op uit trekken, iets in de boomgaard doen. Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Kijk snel even
naar de activiteitenkalender. Dan weet je dat je tijd tekort zal komen en heel wat bij zal leren tijdens onze vormingen en
evenementen. De kersenhappening staat weer op het programma. We gaan zelfs de internationale toer op en steken het
Kanaal over richting Wisley voor Europom 2010. Een must voor de fruitliefhebbers en Anglofielen onder ons!

LEESVOER
Mooi weer! Ideaal om onder een bloeiende fruitboom te zitten en met ons informatieblad, Pomologia, te genieten van de lente en de fruitinfo. Het
eerste 2010-nummer staat stil bij enkele seizoenswerken. Verder krijg je een uitgebreide beschrijving van de Ananas de Courtrai, een Belgische
zomerpeer uit Kortrijk, en de Van Dooveren’s
Reinette, een appel met een typische, rond afgestompte vorm. Ook de Bramley’s Seedling, de
koning van de keukenappels komt aan bod. Een
verhaal van een pitje dat uitgroeide tot een markt
van meer dan 50 miljoen Engelse ponden. En nu
we toch in de keuken staan: nog een tip rond fruitgebruik. De titel droogperen en bakkemuizen verraadt al het een en het ander. De peertjes worden
blauwgrijs na hun weg in de bakoven en het fijne
stof van de assen.

• Ambachtelijk stroop
Deze stroop wordt op artisanale wijze en zonder de minste toevoeging gestookt uit peren (80%) en appels (20%).
Niet te missen op de boterham en pannenkoek. Bestel: € 3,5 per potje (600 gr), 012/39.11.88
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen: kan je van maandag tot donderdag (8u-16u30) en op vrijdag (8u-14u30)
terecht op het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal. Contact: tel. 012/39.11.88, fax 012/74.74.38,
info@boomgaardenstichting.be. Detailplannetjes van de leslocaties vind je op www.boomgaardenstichting.be.
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Wil je meer weten over Pomologia 1/2010, andere Pomologia-nummers
of de Nationale Boomgaardenstichting, ben je altijd welkom als lid.
Het lidmaatschap bedraagt:
- € 20,00 voor België en Luxemburg;
de betaling kan gebeuren op rekeningnummer 451-8525391-96, NBS Hasselt.
- € 25,00 voor Nederland;
de betaling kan gebeuren op rekeningnummer 49.93.73.634 van ABN-Amro Maastricht.
- € 25,00 voor andere landen;
de betaling kan gebeuren via IBAN: BE65.4518.5253.9196, bic: KREDBEBB.
Vergeet niet bij de overschrijving niet - lidgeld 2010 - te vermelden.

Hoogstamnieuws is onze smaakmaker en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en
fruitliefhebbers. Spaar het milieu en ontvang Hoogstamnieuws 2010-2 per mail. Je krijgt dezelfde info,
alleen wordt de info per mail verzonden. Meld je gewoon aan via info@boomgaardenstichting.be of
telefoontje, 012/39.11.88 en het volgend nummer ligt gegarandeerd in je digibus.

SEIZOENSWERKEN

HELP ONS

In dit voorjaarsnummer besteden we wat aandacht aan typische seizoenswerken. En voor een keer mag u best eens…
zagen. We plaatsen deze opmerking wel binnen het onderhoud van fruitbomen. De gezondheid van de boom verbetert blijkbaar aanzienlijk wanneer men de kruinomvang inkort met 3 tot 6 gerichte zaagsneden in plaats van 30 tot
60 schaarknippen. Onze NBSW-ploeg heeft dit bewezen in de 6 ha grote kersencollectie, De Hertenberg, van Alden
Biesen. De toppen van de 25 tot 30 jaar oude kersenbomen werden met een 5-tal gerichte zaagsneden ingekort.

Een nieuwe EU-richtlijn wil de vrije handel van fruitsoorten aan banden leggen. Na 2012 zouden alleen soorten
mogen verhandeld worden als ze op een rassenlijst (die per land wordt vastgelegd) verschijnen en een omvangrijke
aanmelding en testen hebben ondergaan. De Pomologenverenigingen zijn tot nu toe in heel het debat niet betrokken
geweest, terwijl ze door de nieuwe richtlijn zwaar getroffen zouden worden. Want in de praktijk zou dit het einde
betekenen van de vrije fruitkweek.

We geven ook nog enkele bedenkingen rond enten mee. Plakenting is een zeer eenvoudige entmethode. Maar er zijn
voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de ent en onderstam ongeveer even dik zijn. Daarbuiten bestaan er talrijke
andere, vaak lokale entmethoden die voordelen bieden. De Nationale Boomgaardenstichting leert als basis de spleetenting, een zeer gekende veredelingsmethode in onze streken. Het is zeker niet de meest eenvoudige entmethode,
maar eenmaal de techniek onder de knie worden de andere methoden kinderspel.
Verder willen we benadrukken dat het succes van veredeling voor een groot deel afhangt van een vlotte en precieze uitvoering van de entmethode én zuivere en haarscherpe werktuigen (entmes, snoeischaar,…). Besteed
dus zeker aandacht aan je materiaal.
Tot slot nog even dit. Oefening baart kunst! Voor de
enttijd begint, kan je best wat experimenteren. Zelfs de
beroepsenters doen dit tot ze weer in topvorm zijn. Wilgentwijgen of ander zacht hout eigenen zich hiervoor het
best.
Mocht je ondanks bovenstaande tips het bos door de bomen niet meer zien, kan je nog altijd deelnemen aan één
van onze vormingen.

Hovenierskunst in Palmet
en Pauwstaart
Dit prachtig boek vertelt op een onderhoudende manier
over de geschiedenis van het leifruit, van de middeleeuwse druivenwagens tot de huidige villatuin. Daarnaast is
het een handleiding voor het kweken van leifruit waarbij vergeten staaltjes van hovenierskunst terug worden
voorgesteld. De combinatie van geschiedenis, cultuur en
techniek maken van de uitgave een uitgelezen lees- en
handboek.
Voor € 20,00 is dit naslagwerk het uwe! Je kan het
afhalen in het NBS-secretariaat of per post bestellen. Bij
bestelling per post moet je wel de postkosten betalen:
€ 4,50 voor België en € 12,60 voor de rest van de EU.
Bestellen kan door over te schrijven op rekeningnummer
451-8525391-96 van de NBS met vermelding van de titel
van het boek.

Wil je meer weten? Kijk op onze website www.boomgaardenstichting.be
Of heeft u tips of contacten die ons kunnen helpen? Laat ons die zeker weten. Bij voorbaat dank.

ACTIVITEITENAGENDA 2010
Za 17 april – entles i.s.m. centrum de Paddenbroek
Afspraak: 14u-17u, Centrum Paddenbroek,
Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik - Inschrijven op 02-306.45.62
Za 24 april – opkweek en vormen van leibomen
Afspraak: 14u, Tivolipark, Mechelen - Inschrijven is niet noodzakelijk, meer info 015-25.18.12
Zo 25 april – ‘Bloesem 2010’ i.s.m. gemeente Diepenbeek, fietstocht met brunch / dauw- en bloesemwandeling
Voor meer info en Inschrijvingen op 011-35.02.28
Zo 2 mei – omenten van oudere fruitbomen
Afspraak: 9u30-12u, Vlezenbeek - Inschrijven op 012-39.11.88
Za 5 juni – zomersnoei leivormen, theorie en praktijk
Afspraak: 9u-16u, Kruidtuin Leuven - Inschrijven op 012-39.11.88
Zo 11 juli – Internationale Kersenhappening 2010
Afspraak: 10u-17u, Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

de KERS®
®

Basiscursus fruitteelt 2010 Limburg
Za 24 april - praktijkles ‘enttechnieken’
Afspraak: 9u-12u, NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
Za 12 juni - theorieles ‘herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding’
Afspraak: 9u30-11u30, Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
Za 12 juni - praktijkles ‘herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding’
Afspraak: 11u30-13u30, Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
Za 26 juni - praktijkles ‘oculeren en chipbudden’
Afspraak: 9u-12u, NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
Praktische informatie
De cursusonderdelen kunnen apart gevolgd worden. Elk onderdeel kost € 7 voor leden en € 9 voor niet-leden.
De betaling gebeurt ter plaatse.

Van 21 tot 24 oktober 2010 in Wisley Engeland
Wisley Garden en de activiteiten rond ‘a taste of autumn’ zijn voldoende
troeven om een tweedaagse uitstap naar Engeland te organiseren. Hou de
periode al vrij, volgende keer geven we de nodige reisgegevens mee.

