Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.

Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer

(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

HOOGSTAMNIEUWS 2010-3
Voorwoord
Het is zover! Geen enkel herfstweekend vind je de fruitliefhebber nog aan de haard. Ofwel wordt er geplukt in eigen gaard
ofwel vertoeft hij op één van de tientallen NBS-initiatieven. De
NBS is in heel Vlaanderen terug te vinden op en met talrijke
activiteiten en vormingen. Kijk gewoon uit naar de groene vlag
met fruitbomen, een rijke fruittafel en enthousiaste begeleiders. Alsof dat nog niet genoeg is, draait de NBSW-sapmobiel
op volle toeren en wordt natuurlijk fruit geplukt dat men kan
aankopen.

Nationale fruithappening

Foto RHS

Onze nationale fruittentoonstelling strijkt op 17 oktober 2010 neer in het provinciaal domein van Huizingen (Vlaams-Brabant)
van 10-17 uur. Huizingen bezit een prachtige hellingboomgaard van 80 are met 75 hoogstammige fruitbomen, elk minutieus
van een infobord voorzien. De expo zelf vindt plaats rond het kasteel in tenten. Het domein met park, kasteel, terrasjes, speeltuin,... is volledig toegankelijk. Voeg daar nog
Nationale fruittentoonstelling 17 oktober 2010 van 10-17 uur
het vernieuwde dierenpark en de deelname
- Fruittentoonstelling met meer dan 300 appel- en peervariëteiten
van de vereniging voor zeldzame huisdierras- Expo van zeldzame huisdierrassen
sen, Steunpunt Levend Erfgoed, aan toe. En
- Begeleide bezoeken aan de hoogstamboomgaard
het is duidelijk dat de nationale fruithappe- Informatiestands, aankoopmogelijkheid van oude appel- en perenrassen
ning een all-round activiteit wordt voor zowel
- Proefstand fruit en fruitbereidingen, sappen, stroop,…
gezinnen als fruitliefhebbers.
Info: NBS, tel. 012-39 11 88, info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be
Domein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Beersel-Huizingen ligt vlak langs de Brusselse ring (RO afslag 20). Toegang is gratis.

EUROPOM 2010
Europom 2010 loopt dit jaar ingebed in het grootse gebeuren ‘A taste of autumn’,
’de Smaak van de herfst’, dat de Royal Horticultural Society (RHS) jaarlijks organiseert. Van 21 t.e.m. 24 oktober 2010 is Engeland gastland voor het internationaal
evenement van de Europese Pomologische NGO’s. Plaats van gebeuren is de befaamde RHS Garden in Wisley.
Wisley herbergt één van de belangrijkste pomologische collecties met meer dan
700 appelvariëteiten, waarvan sommige honderd jaren oud zijn. ‘A taste of autumn’ staat sowieso garant voor een breed gamma aan fruitactiviteiten. Europom
Foto RHS
2010 heeft op zijn beurt aandacht voor het werk van binnenlandse en buitenlandse
vrijwilligersorganisaties en meer dan 1.000 verschillende appel- en perenrassen. NBS zal als trekker natuurlijk aanwezig zijn.
Info: RHS Garden Wisley, Woking, GU23 6QB, England, www.rhs.org.uk / NBS-secretariaat, 012-39 11 88, www.
boomgaardenstichting.be / www.europom.be
Hoogstamnieuws is onze smaakmaker en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers. Spaar het milieu
en ontvang Hoogstamnieuws 2010-4 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.

Appeltjes voor de dorst
Zin in een gezonde ad fundum? Wil je sap van eigen appels of peren? Doe dan beroep op
de NBSW-sapmobiel, een persmachine op een grote aanhangwagen, die in Haspengouw en
Voeren van dorp tot dorp rijdt. Wees er wel snel bij want de inschrijvingen lopen lekker.
Heb je minstens 100 kg appels en harde peren afkomstig van hoogstamfruitbomen? Schrijf
je dan in voor één van de onderstaande persdagen. De aanpak is simpel. Pluk je fruit en ga
op de afgesproken datum naar de plaats van afspraak waar het sap wordt gepasteuriseerd en vacuüm verpakt in drinkboxen van
5 liter. De natuurdrank is minstens 2 jaar houdbaar!
Inschrijven: 012-39 10 36 of NBSW@boomgaardensteunpunt.be. Vermeld je naam, telefoonnummer, de voorkeurdatum en de hoeveelheid te persen fruit.
DATUM 2010
PLAATS
LOCATIE + ADRES
19/9
Wellen
Oude Kerkhof, Centrum Wellen
22/9 + 23/9
Heers
Monnikenhof, Monnikenlaan 51 (Vechmaal)
29/9
Hasselt
Tuiltermolen, Stokrooieweg 1 (Kuringen)
01/10
Sint-Truiden
Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146
04/10 + 05/10
Voeren
Brouwerij Wiertz, Commanderij 11 (St-Pieters-Voeren)
07/10 + 08/10
Nieuwerkerken
Kerkhemhoeve, Grotestraat 209
12/10
Borgloon
Stroopfabriek, Stationsstraat 54
19/10
Borgloon
Helshoven Kapel, Helshovenstraat 18
20/10 + 21/10
Halen (Zelem)
St-Jansbergklooster, St-Jansbergstraat 9
24/10
Borgloon
Boomgaard Grootloon, Grootloonstraat
27/10 + 28/10
Hoeselt
Tongersesteenweg 120
30/10
Riemst
Sporthal Herderen
03/11 + 04/11
Vliermaal
Werkplaats, Valgaerstraat (Vliermaal)
08/11 + 09/11
Gingelom
Heiseltboerderij, Heiseltstraat 65 (Jeuk)
Extra
Wil je de sapmobiel gewoon aan het werk zien? Heb je geen appels in de tuin en heb je toch zin in eigen fruitsap? Daar hebben
we ook een antwoord op. Er zijn immers pluk- en/of demodagen voorzien.
DATUM 2010
26/9
24/10

ACTIE
Demo-dag sapmobiel
Plukken en persen van appels

PLAATS
Sint-Truiden
Borgloon

LOCATIE
Grote Markt
Hoogstamboomgaard Grootloon

Lekker van bij ons
De appels en peren hangen weer te blinken aan de NBS-bomen. En u krijgt vanzelfsprekend de kans om dit heerlijke fruit
van natuurlijke teelt aan te kopen. Keuze genoeg.
Dessertfruit, aan € 1,00/kg
Appels – o.a. Sterappel, Keuleman, Reinette Baumann, Schone van Boskoop, Jacques Lebel, Franse Belle�eur, Reinette
Hernaut, Notarisappel, Eysdener Klumpke, Rabau, Grijze Reinette, Belle�eur enkele/dubbele/Franse, Reine des Reinettes, Peasgood’s Non Such, Joseph Musch, Court Pendu, Franse Reinette, Keiing, …
Peren – o.a. Conférence, Jules d’Airolles, Spikkelpeer, Beurré Hardy, Jutepeer, Durondeau, Herselosse, Comtesse de
Paris, Legipont,…
Assortimentverpakking, aan € 10,00/kistje
Dit is een mogelijkheid om een assortiment aan te kopen. Het verzamelkistje van 12 kg bewaarappels of peren (minstens
5 à 10 verschillende variëteiten op naam) kost € 10,00 per kist en geeft je de kans om meerdere variëteiten te proeven.
Schudfruit, aan dagprijs
Dit fruit is enkel te gebruiken voor de bereiding van sap.
Bestellen: vanaf eind september, NBS-secretariaat, tel 012-39 11 88, fax 012-74 74 38, info@boomgaardenstichting.be.
Tijdstip van afhaling wordt besproken.

NBS-activiteitenkalender
• Zo 26 sept ’10 - Fruithappening ism RL Dijleland
Afspraak: Korbeek-Losestraat 120, 3360 Bierbeek
• Zo 26 sept ’10 - Open Tuin, Biodiversiteit ten top op onze hof
Afspraak: 10 -18 u, Kruisbeeldstraat 204, 9220 Hamme
• Za 2 okt ’10 - Fruithappening en determinatie ism RL Meetjesland
Afspraak: 10 -17 u, Dorperhoek, 9850 Nevele
• Zo 3 okt ’10 - Fruitbomen doorheen 4 seizoenen, proeven en variëteitenkeuze
Afspraak: 14 u, Tivoli Kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
• Zo 3 okt ’10 - Fruittentoonstelling ism RL Houtland – Knabbel en babbel
Afspraak: 10-18 u, Zeeweg, Chartreuzinnebos, 8200 Brugge
• Zo 10 okt ’10 - Ecodroom Milieuhappening ism Provincie Antwerpen
Afspraak: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, 2100 Deurne
• Zo 17 okt. ’10 - Nationale NBS fruittentoonstelling
Afspraak: 10-17 u, Kasteelboomgaard, 1654 Huizingen
• Do 21 okt tot zo 24 okt ‘10
Plaats: Europom Happening, Wisley, UK
• Zo 24 okt ’10 - Info en fruitverkoop ism LiLa
Afspraak: Hengelhoefdreef, bezoekerscentrum LiLa, 3530 Houthalen-Helchteren
• Za 6 nov ’10 - Fruitbomen doorheen de 4 seizoenen, aanplant en grondbewerking
Afspraak: Tivoli Kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen
• Za 27 nov ’10 - Snoeicursus ism RL Groene Corridor
Afspraak: uren nog te bepalen, Charleroihoeve, Lierbaan 16, 1850 Vilvoorde

NBS-vormingen
Oost-Vlaanderen (2010-2011): Cursus Fruitteelt
Dit jaar werken we samen met het Regionaal Landschap Schelde en
Durme voor het organiseren van de reeks ‘Rassenkeuze, aanplant,
snoei, vermeerdering en verzorging’. De cursus begint 20 november
2010, eindigt 25 juni 2011 en omvat 10 lesdelen. Praktijk en theorie
wisselen elkaar af (met afsluitend examen). De cursus geeft recht
op een door het Min. van Land- en Tuinbouw erkend getuigschrift
“Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden”.
Wanneer en waar: 20/11/2010, 11/12/2010, 15/1/2011, 5/2/2011, 26/3/2011, 28/5/2011, 18/6/2011, 25/6/2011. De cursus gaat door in Temse, het precieze adres ligt nog niet vast; kijk op www.boomgaardenstichting.be of www.rlsd.be voor
meer info.
Inschrijven: de prijs bedraagt 64,00 euro voor leden, 75 euro voor niet-leden (cursus inbegrepen). Schrijf je in door de
som over te maken op rekening 451-8525391-96 van NBS met vermelding ‘Cursus Temse 2010-2011’.
Limburg (2011): Cursus Fruitteelt
Dezelfde cursus loopt in Limburg. De reeks begint 19 februari 2011, eindigt 1 oktober 2011 en omvat 10 lesdelen. Ook
hier wisselen theorie en praktijk zich af (met afsluitend examen). De cursus geeft recht op een door het Min. van Land- en
Tuinbouw erkend getuigschrift “Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden”.
Wanneer en waar: 19/02/2011, 19/03/2011, 26/03/2011, 7/05/2011, 18/06/2011, 25/06/2011, 27/08/2011, 1/10/2011.
De binnenlessen gaan traditioneel door in de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590
Diepenbeek. Voor de buitenlessen liggen de afspraakplaatsen nog niet vast.
Inschrijven: de prijs bedraagt 71,00 euro voor leden, 84,00 euro voor niet-leden (cursus inbegrepen). Schrijf je in door
de som over te maken op rekening 451-8525391-96 van NBS (België), of op rekening 49.93.73.634 bij AMRO Maastricht (Nederland) met vermelding ‘Cursus Limburg 2011’.
NBS, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012-39 11 88, fax 012-74 74 38, info@boomgaardenstichting.be
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NBS-Fruitproducten
5 liter-bag-in-box, aan € 10/box
Geen tuin of plaats voor fruitbomen en toch zin in vers sap? Geen probleem, koop
onze handige 5 liter-bag-in-box. De sapmobiel perst in 2010 immers ook appels uit de
NBS-boomgaarden. We leveren gegarandeerd natuurzuiver sap in een 5 liter-bag-inbox verpakking. Deze verpakking zorgt er voor dat het sap ongeopend én ongekoeld
maar liefst twee jaar houdt. Eenmaal de box open, kan je zonder problemen enkele
maanden van het kraantje tappen. De inhoud blijft steriel ook tijdens het gebruik.
Flessen, aan € 2/�es
Liever sap in een �es? Dat kan ook. Er is onge�lterd sap van de Keuleman, Keizelsap (appels uit de Keizelboomgaard, Diepenbeek),
Graa�ijk sap (appels van de ‘Grafelijke’ boomgaarden van Borgloon) en Biesensap (appels van de boomgaarden Alden Biesen, Bilzen).
Ambachtelijk stroop, aan € 3,5/potje (600 gr)
Deze stroop wordt op artisanale wijze en zonder de minste toevoeging gestookt uit peren en appels.
Fruithoning, aan € 6/potje (500 gr)
Honing zonder toevoeging, van bijenvolken geplaatst in hoogstamboomgaarden.

Plantfolder
Vraag nu onze vers-van-de-pers plantfolder aan. Deze omvat variëteiten van appels, peren, noten, pruimen, kersen, perziken,
nectarines, abrikozen, druiven… die u bij de NBS kan bestellen. Wij zorgen voor soortechtheid en kwaliteit.
Opening secretariaat NBS, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, dinsdag-donderdag: 8.00-16.30, vrijdag: 8.00-14.30 of
op afspraak.
Bestellen: NBS-secretariaat, tel. 012-39 11 88, fax 012-74 74 38, info@boomgaardenstichting.be.

