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Voorwoord

Vanaf dit jaar hebben wij het plan opgevat om alle leden, die dit wensen, een soort van tussentijds contact in de vorm
van Hoogstamnieuws te bezorgen en dit telkens tussen twee Pomologia’ s in. Zo kunnen wij bijzondere gebeurtenissen
en eventuele activiteiten die in de tussenperiode vallen in Hoogstamnieuws vermelden en u van snel evoluerende zaken
op de hoogte houden. Pomologia 1 ligt ondertussen al een aantal weken in de bus en is door sommige leden al volledig
doorgenomen. In dit nummer wordt reeds verwezen naar onze Euregionale kersenhappening “de Kers” op 10 juli 2011
in Alden Biesen. Deze editie van Hoogstamnieuws gaat dan ook dieper in op ons zomerprogramma. Neem je agenda er
al maar bij ! Vergeet naast “de Kers” ook onze pruimenproefdagen in augustus niet.
In de oogstperiode bezocht onze sapmobiel weer tal van dorpen in
Haspengouw en Voeren en perste appels tot een natuurlijk vitaminerijk drankje. Dit 100 % puur sap wordt vervolgens gepasteuriseerd
en vacuüm verpakt in 5 liter drinkboxen, het zogenaamde bag-inbox systeem. Zo is het sap 2 jaar en meer houdbaar en eenmaal geopend, gezien zijn vacuüm verpakking, nog minstens 3 maanden te
verbruiken. ! Hou de komende maanden zeker onze website in de
gaten, voor het verschijnen van onze nieuwe persagenda: www.boomgaardenstichting.be

Nieuwsbrief voor boomgaardbezitters en belangstellenden
Verschijnt driemaandelijks in de periode:

Hoogstamnieuws

P508286 - afgiftekantoor Hasselt

België-Belgique
P.B.-B.P.
3500 Hasselt
BC 10293

za 08 okt ’11
10 u. – 17 u.
zo 09 okt ’11
10 u. – 17 u.
zo 16 okt ’11
10 u. – 17 u.

Nationale Boomgaardenstichting vzw

HOOGSTAMNIEUWS 2011-1

Januari-maart
April-juni
Juli-september
Oktober-december

za 01 okt ’11
9 u. – 12 u.

Oculeren en chipbudden – praktijkles
NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8 – 3724 Vliermaal
Kleinfruit, soorten, vermeerderen en verzorgen
Park Tivoli, Antwerpsesteenweg 94 – 2800 Mechelen
Pruimenproefdag
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101 – 9120 Beveren
Zomersnoei – praktijkles
Keizelboomgaard, Keizelstraat – 3590 Diepenbeek
Pruimenproefstand
Domein Puyenbroek, Puyenbrug 1 a – 9185 Wachtebeke
Perenfestival
Centrum Wellen
Gidsbeurt oogst
Centrum Vliermaal
Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit – theorieles
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek
Agoralaan, gebouw D – 3590 Diepenbeek
Bogaardendag
Huysmanshoeve, bus 1 - 9900 Eeklo
Fruitfeest
Abdij van het park, 3001 Heverlee
Nationale Fruithappening
Abdij van Geraardsbergen, Abdijstraat 10 – 9500 Geraardsbergen

Demo ladderplaatsing “de Kers” Alden-Biesen

za 25 jun ’11
9 u. – 12 u.
za 25 jun ’11
Vanaf 14 u.
zo 14 aug ’11
13 u. – 17 u.
za 27 aug ’11
9 u. – 12 u.
zo 28 aug ’11
10 u. – 17 u.
zo 18 sept ’11
10 u. – 17 u.
do 29 sept ’11
Vanaf 14 u.

Europom 2011 (deelname NBS-delegatie)
za 22 & 23 okt

zo 23 okt ’11
14 u. – 17 u.

Georganiseerd door Fructus i.s.m. het Sweizerischer Obstverband
In het kader van de Zuger Messe
Zug Zwitserland
Fruit- en infostand
Limburgs landschap, Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen

Plantseizoen 2010-2011. Realisaties NBS - NBSW !

➞

PROJECTEN ZOALS IN ...

Het bag-in-box-systeem met tapkraantje is bijzonder handig voor opberging in de koelkast.
U kan de box in de frigo laten liggen, gewoon
uitschuiven en een lekker glaasje sap tappen.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij het NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8 – 3724 Vliermaal – Tel: 012 / 39 11 88 – info@boomgaardenstichting.be

Hoogstamnieuws informeert u over:
onze toekomstige activiteiten
lessenreeksen
seizoenswerkzaamheden
tips en handige weetjes aangaande de hoogstamboomgaard
ons aanbod fruitproducten
ons boekenaanbod

➞

2 pruimendagen !!!

GRATIS NBS-Hoogstamnieuws
Ontvangt u Hoogstamnieuws al? Hoogstamnieuws verschijnt
driemaandelijks en is de digitale nieuwsbrief van de Nationale Boomgaardenstichting. U dient gewoon een mailtje of een
telefoontje te doen naar het NBS-secretariaat en binnen de
kortste keren ligt Hoogstamnieuws in uw digibus.

➞

VOEREN (34 bomen)

LINDEN (25 bomen)

NIEUWERKERKEN BIJ SINTTRUIDEN (35 bomen)
Het voorbije plantseizoen heeft onze zustervereniging, de Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats (NBSW vzw)
weer talrijke aanplantingswerken verricht, zowel in opdracht van particulieren als van een aantal Regionale Landschappen. Dit over heel Vlaanderen. Conform de wensen van de klant en de aard van de omgeving, heeft elk project als het
ware een eigen karakter en wordt dan ook professioneel en doordacht aangepakt.

14 aug ’11
Pruimenproefdag
Hof ter Saksen,
Haasdonkbaan 101
3120 Beveren
28 aug ’11
Pruimenproefstand
Domein Puyenbroek
9185 Wachtebeke

Vele tientallen aanplantingen werden gerealiseerd met een totaal van meer dan 3000 hoogstammige fruitbomen, zoals de
start van een ecologisch restauratieproject van de boomgaarden rond de Rentmeesterij van het domein Alden Biesen te
Bilzen. Dit project van grote omvang loopt nog tot 2012 waardoor zo een 8,5 hectare aan hoogstamboomgaard hersteld
zal zijn.

Iedereen is van harte welkom!

Kortom, plantseizoen 2010-2011 was een succes. Wij zullen op dit elan verder gaan, tegemoet komen aan de behoeften
van de klant en hem bijstaan in het uitwerken van zijn project. Volgend seizoen starten we terug vanaf november, toch
nu reeds voorzien wij al met klanten de nodige voorbereidingen.

Uit het assortiment van bak- tot droogpruimen, van eet- tot con�tuurpruimen, van
gele, groene, rode tot paarse en blauwe pruimen, van ronde tot eivormige pruimen kan
ieder voor zich de kwaliteit proeven en met de pruim in de mond oordelen.

Boekennieuws

de KERS

Seizoenswerkzaamheden in de boomgaard
Index 100 x Pomologia
In de voorbije 25 jaar zijn zo maar even 100 Pomologia’ s en een 25-tal andere publicaties
uit onze pen gevloeid. Informatie voor de liefhebber, activiteiten, pomologische beschrijvingen, teelt, boekennieuws, fruitgebruik, ... .
Deze index laat je toe kennis te maken met alle reeds verschenen artikels en onderwerpen
die de voorbije 25 jaar verschenen zijn.
Deze brochure “Index 100 x Pomologia” is gratis voor onze leden, maar kan ook door nietleden worden bekomen aan de prijs van 5 euro door overschrijving van deze som + 2,5 euro
port op rekening 451-8525391-96 op naam van de NBS of bij het NBS-secretariaat.
De teelt van leifruitbomen
Deze speci�eke vorm van fruitteelt staat opnieuw in de belangstelling. Dit boek beschrijft
uitvoerig, in woord en beeld, de teelt, het opleiden en snoeien van vele oude fruitrassen
van o.a. peer, appel, druif, moerbei enz. die geschikt zijn voor de teelt als leivorm. Het
boek vormt ook een goede basis om ook andere boomvormen op een juiste en evenwichtige wijze op te kweken.
Uitgeverij: Stichting in Arcadië
Auteur: J.M. Freriks
Bestellen kan door overschrijving van 17 euro + 3,5 euro port op rekening 451-8525391-96
op naam van de NBS of bij het NBS-secretariaat.
Hovenierskunst in Palmet en Pauwstaart
Dit boek vertelt op onderhoudende manier over de geschiedenis van het leifruit. Ook is
het een handleiding voor het kweken van leifruit, waarbij in vergetelheid geraakte staaltjes van hovenierskunst opnieuw worden aangereikt.
Uitgever: De Hef, Rotterdam
Auteurs: Wybe Kuitert en Jan Freriks
Bestellen kan door overschrijving van 20 euro + 4,5 euro port op rekening 451-8525391-96
op naam van de NBS of bij het NBS-secretariaat

De Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats vzw (NBSW)
Voor de uitvoering van aanplant- en onderhoudsprojecten kunnen wij rekenen op onze
zusterorganisatie, NBSW vzw. Deze zorgt met haar werkploegen voor de uitvoering van
aanplantings-, snoei- en onderhoudswerken van zowel publieke als privé-eigendommen.
Dit met betrekking tot boomgaarden, fruittuinen, hagen, houtkanten, graslanden en
andere werken en projecten. En dit aan een sociaal tarief. Zij zorgen voor een professionele uitwerking van uw project. Met vragen hieromtrent kan u zich wenden tot het
NBS-secretariaat.
NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8 – 3724 Vliermaal – Tel: 012 / 39 11 88 – info@boomgaardenstichting.be
Openingsuren: ma tot do van 8 u. – 16.30 u. vr van 8 u. tot 14.30 u.

Ogenblik van snoei
Heeft het belang wanneer u snoeit? En of! Tussen snoei in de winter en snoei in de zomer is een hemelsbreed verschil.
Wintersnoei: snoei in de winter (= bladloze seizoen) prikkelt de groei en bevordert in het volgend jaar de twijggroei en de
vorming van bladknoppen.
Zomersnoei: snoei in de zomer (= vanaf het uitlopen tot de bladval)
remt de twijggroei en bevordert de bloem-knopvorming en dus de vruchtdracht.
Sterkere wintersnoei = sterkere groei in het volgende jaar
versus
Sterkere zomersnoei = zwakkere groei in het volgende jaar
Het ogenblik van de snoei is het eerste en belangrijkste middel in de groeicontrole en
het meest doorslaggevende punt waarmee men rekening moet houden als men gaat snoeien.

www.boomgaardenstichting.be

8ste EUREGIONALE KERSENHAPPENING

GRATIS
TOEGANG

Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen

Zondag 10 juli 2011
10u. - 17u.

Juni

Tentoonstellingen van meer dan 200 kersenvariëteiten

- Nabloei peer - Je doet er goed aan bij je controles in mei en juni systematisch alle nabloei bij peer te verwijderen.
Het is een preventieve ingreep tegen bacterievuur. Bovendien levert nabloei nooit volwaardige vruchten.
- Bloesemmonilia dadelijk wegnemen bij kers en pruim.
- Eerste scheutdunning bij perziken, de beste scheuten onder aan de twijgen of takken laten, deze welke vruchten dragen
behouden. Teveel aan twijgen? Uitdunnen!
- Bij leiperziken de scheuten aanbinden of desnoods wat uitdunnen.

met standen uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland

Plantenextracten als hulpmiddel

NBS-aanbod fruitproducten

Doorlopend demonstraties pluk op hoge ladders,

Plantenextract en -gier maken op basis van “onkruid”
uit eigen boomgaard en/of tuin levert een dubbel
voordeel op, want naast het versterkend effect kan
men tegelijk ongewenste planten nuttig gebruiken.
Brandnetel en paardenbloem zijn twee zulke belangrijke hulpmiddelen ter versterking van de planten en
bestrijding van belagers.
Als basisrecept kan men op:
10 liter water 1 kg verse plantendelen gebruiken
(of 150 g gedroogde kruiden)
Bereiding plantengier
De kruiden met water overdekken en zo mogelijk dagelijks omroeren. Er gebeurt een verrotting, wat men
al snel aan de geur zal merken. Als de vloeistof niet
meer schuimt, na 2 – 3 weken, is de plantengier klaar.
Bereiding koudwaterextract
Verse planten 1 dag lang in koud water leggen. Het
aftreksel kan onverdund tegen luizen worden ingezet.
Gebruik:
Brandnetel (grote en kleine)
Koudwaterextract (onverdund) = tegen bladluizen
Brandnetel (Urtica dioci, Urtica urens)
netelgier (zuiver)
1/10 (verdund) gieten = plantversterkend en voeding
1/20 (verdund) spuiten = afweer insecten, tegen bladluizen
Paardenstaart (Equisetum arvense)
gier (ook gemengd met brandnetel)
1/5 (verdund) = versterkend tegen schimmelziekten

Puur natuurlijk appelsap uit onze eigen hoogstam-boomgaarden. Momenteel hebben wij nog een ruime stock van dit natuurproduct, puur 100 % sap, zonder de minste toevoeging,
louter gepasteuriseerd. Wij kunnen u dit sap aanbieden aan € 2/
liter of € 10 per box van 5 liter box

Gastronomie

NBS-stroop / honing
Proef onze lekkere ambachtelijke stroop ! Deze stroop wordt
op artisanale wijze en zonder de minste toevoeging gestookt.
Ook onze fruithoning is een echte aanrader, zijnde honing
zonder toevoeging, van bijenvolken geplaatst in hoogstamboomgaarden.

Doorlopend:
Straﬀe
kersenverhalen

Gidsbeurten in de Hertenbergboomgaard,
de grootste kersencollectie in Vlaanderen

Aankoop en proeven van zowel oude gerenommeerde
als dikke moderne kersvariëteiten
sorteren zoals weleer, oude kersenambachten,
sapmobiel en persdemo’ s, kersenkoekenbak, ...
-

sappen en dranken
kersenbereidingen, kersengebak en -vlaaikes
kersenrecepten en –gerechten
kersenijs en chocoladekersen
kriekenjenever en kersenwijn
kersenstelenthee en kersenbloesemhoning
...

Verkiezing
lekkerste kers
Gezellige terrassen
Demonstraties

Info & educatie
- Info- en documentatiestand NBS
- Regionaal Landschap Haspengouw:
info, wandel-wijzers, ...
- Pomologisch Genootschap Zuid-Limburg
- NBSW: aanplant, boomgaardplannen, ...
...

Kinderanimatie:
springkasteel, pony-ritjes, ...

Korsoneispeerstroop: € 4,5 / potje (600 gr)
Honing: € 6 / potje (500 gr)
Perenstroop: € 3,5 / potje (600 gr) Pruimenstroop: € 2,8 / potje (400 gr)
Bestellen kan via het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8 – 3724 Vliermaal
Tel: 012 / 39 11 88 info@boomgaardenstichting.be

Shuttle van station Bilzen naar Alden-Biesen
NBS 012 – 39 11 88 of Alden Biesen 089 – 51 93 93
www.boomgaardenstichting.be

