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Hoogstamnieuws 2012-1
Voorwoord
In de winter is de natuur in diepe rust, althans zo lijkt het, want eigenlijk is ze al haar krachten
aan het bundelen voor het nieuwe groeiseizoen. Net zoals de natuur de lente voorbereidt, treft
de NBS momenteel ook alle voorbereidingen om haar leden de lente te laten proeven. Onze
nieuwe activiteitenkalender zal u alvast weten te bekoren.

Lessenreeks-Limburg 2012, Hoogstambomen en klein fruit: kweek, snoei en verzorging
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Kennismaken met ons rasappelsap? Nu slechts € 8
per box van 5 liter of € 15
voor 2 boxen. Bestellen via
het NBS-secretariaat.

-za 18 feb ’12, 9 u. – 12 u.
Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme-theorie
-za 17 ma ’12, 9 u. – 12 u.
Grondbewerking, planttechnieken, snoeiprincipes-theorie
13 u. – 16 u. Vorm en onderhoudssnoei-praktijk
-za 31 ma ’12, 9 u. – 12 u.
Sleunen van fruitbomen-praktijk
-za 28 april ’12, 9 u. – 12 u.
Enttechnieken-praktijk
-za 16 jun ’12, 9.30 u. – 11.30 u.
Herkennen ziektenbeelden + hun biologische bestrijding-theorie
11.30 u. – 13.30 u. praktijkgedeelte
-za 23 jun ’12, 9 u. – 12 u.
Oculeren en chipbudden-praktijk
-za 25 aug ’12, 9 u. – 12 u.
Zomersnoei-praktijk
-za 29 sept ’12, 9 u. – 12 u.
Variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit-theorie
Locatie theorielessen:
UHasselt, Agoralaan-gebouw D, 3590 Diepenbeek
Locatie praktijklessen 17/03, 31/03, 16/06 en 25/08:
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
Locatie praktijklessen 28/04 en 23/06:
NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

Info cursus Limburg 2012: € 75 voor leden, € 89 voor niet-leden. Deze som kan gestort worden op
de NBS-rekening IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB met vermelding van uw naam en
adres. Na de laatste les volgt een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van Land- en
Tuinbouw geviseerd getuigschrift ‘Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden’.
Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren, ma-do van 8-16.30 u.
en vrij van 8-14.30 u. terecht op het NBS-secretariaat. Detailplannetjes van de leslocaties vindt u
op onze website. Voor de praktische lessen zullen wegwijzers met de vermelding ‘NBS-les’ in de
omgeving geplaatst worden.

NBS-activiteitenagenda (ook constant te volgen op onze website)
vr 17 feb 2012
10 u. – 16 u.

Snoeicursus – theorie & praktijk (NBS i.s.m. RLNH) - GRATIS
Boomgaard Dirk Vanden Eynde – inschrijven verplicht, tel. 016 61 92 23

za 18 feb 2012
10 u. – 16 u.

Snoeicursus – theorie & praktijk (NBS i.s.m. RLNH) - GRATIS
Boomgaard Dirk Vanden Eynde – inschrijven verplicht, tel. 016 61 92 23

za 18 feb 2012
9.30 u. – 16 u.

Wintersnoei – praktijkles
1785 Merchtem, inschrijven verplicht, tel. 02 253 43 04 Sarie Van der Aa

za 18 feb 2012
14 u. – 17 u.

Snoei klein fruit – theorie en praktijk
Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem, deelname € 2
inschrijven verplicht via e-mail: bjorn.lemeire@gmail.com

zo 26 feb 2012
9 u. – 12 u.

Snoeien van appel- en perenbomen (laag- en halfstam) – theorie en praktijk
Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem, deelname € 2
inschrijven verplicht via e-mail: bjorn.lemeire@gmail.com

za 03 ma 2012
9 u. – 12 u.

Basiscursus hoogstamvruchtbomen – theorie (NBS i.s.m. RLZH)
zaal Mispel in 2950 Kapellen - inschrijven verplicht, tel. 016 81 91 63

13 u. – 16 u.

praktijkgedeelte in de boomgaard

za 10 ma 2012
14 u. – 16 u.

Snoei laagstamappelbomen – praktijkles (NBS i.s.m. Velt Westkust) - GRATIS
Hugo Wulleman, Guchsiadreef 5, Westkapelle

zo 11 ma 2012
9 u. – 12 u.
vr 16 ma 2012
om 14.30 u.

Snoei klein fruit – theorie en praktijk
Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem, deelname € 2
inschrijven verplicht via e-mail: bjorn.lemeire@gmail.com
Snoeien van rozen – praktijkles - GRATIS
Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen - inschrijven via 015 45 13 80

za 17 ma 2012
13 u. - 16 u.

Snoeidemo – praktijkles (NBS i.s.m. gemeente Sint-Pieters-Leeuw)
Bart Vandergucht, Frans Weyenbergstraat 96, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

za 17 ma 2012
14 u. – 17 u.
zo 18 ma 2012
om 14.30 u.

Snoeien van appel- en perenbomen (laag en halfstam) – theorie en praktijk
Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem, deelname € 2
inschrijven verplicht via e-mail: bjorn.lemeire@gmail.com
Snoeien van rozen – praktijkles - GRATIS
Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen - inschrijven via 015 45 13 80

za 24 ma 2012
om 14 u.

Wintersnoei – theorie en praktijk
Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen, deelname € 5 incl. syllabus

za 31 ma 2012
14 u. - 17 u.

Snoeien en enten – praktijkles (NBS i.s.m. Velt Westkust) - GRATIS
Paul Vertommen, Kuiperscheeweg 22, 8370 Blankenberge

22 april 2012
10 u. - 18 u.

Onze pomologen uit de 19e eeuw (tentoonstelling) - GRATIS
Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen

Subsidie hoogstam
Denk eraan, vanaf de aanplant van 10 hoogstambomen kan u bij het Agentschap Landbouw en
Visserij (ALV) nog steeds een subsidie aanvragen voor de aanplant en onderhoud van uw
hoogstambomen. Dit voor vijf jaar. De volledige procedure kan u nalezen op de NBS-websiterubriek subsidies, of navragen bij het NBS-secretariaat. Voor de bomen aangeplant in dit
plantseizoen 2011-2012, kan de NBS voor u de formaliteiten in orde brengen, maar dan
moet uw aanvraag voor 24 maart 2012 bij ons secretariaat toekomen. Als u de aanvraag zelf wil
doen via het e-loket van ALV moet deze binnen zijn voor 21 april 2012.

VLM! We hebben reeds verschillende (ongeruste) reacties gehad op de brief van de VLM
(Vlaamse Landmaatschappij) die de subsidieaanvragers ontvangen hebben. Deze brief komt
echter niet van ons uit en heeft dan ook geen invloed op de subsidie. Indien men over minder
dan 2 ha grond beschikt, dient men enkel het bijgevoegd formulier ‘Verklaring over de
vrijstelling van de aangifteplicht’ in te vullen en terug te bezorgen aan de VLM. Beschikt men
over meer dan 2 ha grond, dan is men volgens de wet aangifteplichtig.

NBS-plantactie 2011-2012
Momenteel is de NBS-plantactie nog volop aan de gang en dit tot
eind maart. Ook dit plantseizoen kan u bij de NBS terecht voor
professioneel plantadvies en/of het bestellen van uw fruitbomen. Wil
u de bomen laten aanplanten? Dan kan u via ons een beroep doen
op onze zustervereniging, de NBSW (de Natuur en Boomgaarden
Sociale Werkplaats).

Uitvoering snoei- en plantwerken aan sociaal tarief
De NBSW staat met haar werkploegen in voor de uitvoering van aanplant-, snoei- en
onderhoudswerkzaamheden van publieke- en privé-eigendommen, van boomgaarden,
fruittuinen, hagen, … en andere werken en projecten.
En dit aan een sociaal tarief. Voor
vragen hieromtrent kan u zich wenden tot het NBS-secretariaat.
Voor meer info over onze plantactie of aanvragen van de volledige plantfolder kan u terecht bij
het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38,
info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be .
Sinds eind 2011 beschikt de NBS ook over een eigen facebook-pagina.

Uitzonderlijk aanbod grotere haagplanten ( 2 x verplant)
De NBS heeft dit seizoen een aanbod 3-jarige haag- en
houtwalplanten, hoogte + 1,30 meter. Ideaal om snel een gesloten
haag op hoogte te vormen. Haagbeuk, Beuk, Meidoorn, Veldesdoorn,
Kornoelje, Rode Kornoelje, Kardinaalsmuts, … Meer info via het
NBS-secretariaat, de NBS-plantactiefolder of de NBS-website.

OPGELET: beperkt aanbod & unieke kans
voor de inwoners van Kortessem en Borgloon
gemeentelijke subsidies te bekomen voor nieuwe aanplant & het herstel van uw boomgaard door de NBS

Kortessem

Borgloon

nieuwe aanplant (min. 10 bomen, max. 25 bomen): subsidie € 35/boom, € 20 zelf
te betalen
herstel boomgaard (van min. 8 bomen): subsidie € 35/boom, € 11 zelf te betalen
nieuwe aanplant (min. 10 bomen, max. 25 bomen): subsidie € 35/boom, € 20 zelf
te betalen
herstel boomgaard (min. 8 bomen): subsidie € 35/boom, € 11 zelf te betalen

Een nieuwe aanplant omvat het aanplanten van een hoogstamfruitboom met één steunpaal, bindband en de
eerste snoei. Herstel = het vervangen van bestaande bomen met recuperatie bestaande materialen.

Pomologia
Kent u ons driemaandelijks ledenblad Pomologia al?
Pomologia bevat info over de NBS-activiteiten en -lessenreeksen,
het NBS–fruitaanbod, pomologie, seizoenstips, fruitgebruik,
boekennieuws, … U wil een gratis proefexemplaar? Contacteer
ons en wij bezorgen u alvast de eerstvolgende editie: Pomologia
2012/1.

Hoogstamnieuws
Nieuwsbrief voor boomgaardbezitters en belangstellenden
Verschijnt driemaandelijks in de periode:.
januari-maart
april-juni
juli-september
oktober-december

België-Belgique
P.B.-B.P.
3500 Hasselt
BC 10293
P508286
afgiftekantoor
Hasselt

editie februari/2012

Afzender: NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal

Hoogstamnieuws is onze nieuwsbrief en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en
fruitliefhebbers. Denk aan het milieu en ontvang Hoogstamnieuws nu per e-mail. Meld u aan op
ons telefoonnummer 012 39 11 88 of via info@boomgaardenstichting.be en de volgende
editie ligt in uw digibus.

Boekennieuws
Leidraad fruitrassen en aanplant
Dit werk biedt o.a. een overzicht van ruim 200 fruitvariëteiten die het
goed tot uitstekend doen in de natuurlijke teelt. Tevens richtlijnen en tips
voor een goede planting (afstanden, plantgat, paal, boomkorf, … ).
Verder bijdragen over het bewaren, verwerken van fruit (samen met een
aantal recepten) en fruitbereidingen.
Prijs: € 5 (+ PORT € 2 (België), € 6 rest van EU)

NBS-fruit-streekproducten
Natuurstroop van de NBS-hoogstamboomgaarden
-peer (600 g), aan € 3,5/potje
-Korsoneispeer (600 g), aan € 4,5/potje
-kers(300 g), aan € 3/potje
-pruim (400 g), aan € 3/potje
NBS-honing (zonder enige toevoeging, uit de NBS-hoogstamboomgaarden)
meest residu-arme honing (500 gram), ambachtelijk bereid, aan € 6/potje
NBS-bijzondere rasappelsappen
-puur sap Gascogne Scarlet, aan € 10/box
bag-in-box, 5 l
-puur sap Keuleman, aan € 10/box
-3-rassensap Jacques Lebel/Keuleman/Kwee, aan € 12/box
SPECIALE AANBIEDING:
-Keizelsap versus Alden-Biesensap
aan € 2/fles
(1 l)

Wetenschappelijk is bewezen dat min. 2
glazen appelsap per dag helpt tegen zowel
Alzheimer-symptomen als tegen normale
ouderdomsvergeetachtigheid en ook het leervermogen doet stijgen. Proost!

