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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

 

Beste lezer, 
 

De oogstperiode is volop bezig, wij hopen dat u, 

net zoals wijzelf een goede opbrengst heeft. 
 

Wellicht heeft ook u  teveel fruit om op te eten 

en bent u op zoek naar goede methodes om 

fruit te bewaren of te verwerken.  

Onze eigen uitgave “fruitvariëteiten en hun 

gebruik van verleden tot heden” kan dan 

wellicht enkele oplossingen bieden. Achteraan 

in deze nieuwsbrief vindt u hoe dit werkje kan

besteld worden.  
 

De herfst is tevens een seizoen van drukke 

verenigingsactiviteiten. Maak er gebruik van om 

met mede-fruitliefhebbers te komen 

kennismaken en te genieten van al dit lekkers. 
 

Onze nieuwe plantfolder met een uitgebreid 

assortiment aan oude fruitrassen is ook weer 

klaar. Heeft u plantplannen, aarzel dan niet om 

hem aan te vragen. 
 

Tot ziens op één van onze activiteiten 

Ludo Royen                                   

voorzitter 

FRUITAANBODFRUITAANBODFRUITAANBODFRUITAANBOD    
    

Heb je zelf een nog jonge boomgaard en weinig 

fruit, dan is het aanbod van fruit uit de door 

ons beheerde hoogstamboomgaarden wellicht 

een uitkomst. 
 

Van een aantal authentieke rassen zoals o.a. 

Sterappel, Keuleman, Reinette Baumann, 

Jacques Lebel, Franse en dubbele Bellefleur, 

Reinette Hernaut, Cellini, Notarisappel,

ijzerappel en enkele andere is er fruit te 

bekomen. Ook klassieke perenrassen uit 

hoogstamcultuur zijn te verkrijgen. 

Ook tijdens onze activiteiten kan u dit fruit 

bekomen. 
 

Maakt u graag zelf sap, dan kan er ook 

afgesproken worden om schudfruit te bekomen. 
 

Voor meer informatie of bestelling kan u best 

contact opnemen met het secretariaat van de 

Boomgaardenstichting op het nummer 

012/391188. 

AAAACCCCTIVITEITENTIVITEITENTIVITEITENTIVITEITEN    
    

Behalve in Pede kan u ons op 1 oktober 
aantreffen in Helshoven en Voeren (Limb), en 
op 15 oktober in het CC te Herzele (O-VL)  
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Met het winterseizoen voor de deur breekt ook het cursusseizoen weer aan. Oost-Vlaanderen bijt 

de spits af met een nieuwe cursus in Laarne. TIJDIG INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP, het 

aantal plaatsen is beperkt.  
 

Basiscursus Hoog- en laagstamfruitteelt 2006-2007 
Rassenkeuze, aanplant, snoei, vermeerdering en verzorging 

 

Donderdag 26 Oktober   Variëteitenkeuze – oogsten en bewaren – bestuiving  
19.00 – 22.00u   Binnenles - theorie 
 

Donderdag 23 November   Grondbewerking – planttechnieken – snoeiprincipes  
19.00 – 22.00u   Binnenles – theorie 
 

Donderdag 21 December   Enten en fysiologie van de boom 
19.00 – 22.00u   Binnenles – praktijk 
 

Zaterdag 24 Februari  Snoei van jonge bomen – vormsnoei  
09.00 – 12.00u   Buitenles - praktijk     
 

Zaterdag 24  Maart   Sleunen en renovatie van oudere bomen    
09.00 – 12.00u   Buitenles – praktijk 
 

Zaterdag 09 juni   Herkennen en behandelen van ziekten en plagen    
09.00 – 11.00u   Binnenles – theorie 
 

Zaterdag 09 juni   Herkennen en behandelen van ziekten en plagen  
11.00 – 13.00u   Buitenles – praktijk 
 

Zaterdag 23 Juni   Zomersnoei  
09.00 – 11.00u   Binnenles – theorie 
 

Zaterdag 23 Juni   Zomersnoei  
11.00 – 13.00u   Buitenles – praktijk 
 

Zaterdag 30 Juni   Geleid bezoek aan de museumtuin van Gaasbeek 
10.00 – 12.00u   Excursie 
 

Zondag 19 augustus  Uitreiking getuigschriften 
14.00 - 15.00u  Tijdens de pruimenproefdag (Lokatie nog te bepalen)  
 

Ieder thema wordt afgesloten met enkele vragen die tesamen het examen vormen dat recht 
geeft op een door het Ministerie van Land- en Tuinbouw erkend getuigschrift  “Vorming en 
onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden” binnen het kader van de naschoolse vorming. 
 
Praktische informatie 
Prijs: 69,00 euro voor niet-leden, 59 euro voor leden. Cursusteksten zijn inbegrepen.  Deze 
som kan gestort worden op rekening 451-8525391-96. Gezien het aantal plaatsen beperkt is, 
is vooraf inschrijven en overschrijven aangewezen! Datum betaling geldt als bewijs. 
 

Binnenlessen gaan door in de gemeentelijke lokalen in Laarne aan de Keistraat 5.  
Voor de buitenlessen wordt verzameld op de parking van het kasteel van Laarne, tenzij anders 
afgesproken. Waterdicht schoeisel en aangepaste kledij zijn aanbevolen voor de buitenlessen! 
 

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren terecht op het NBS 
secretariaat aan de Leopold III-straat 8 3724 Vliermaal 
tel: 012/39.11.88, fax: 012/74.74.38 of via e-mail: info@boomgaardenstichting.be 

 

 

 
Met dank aan de gemeente 

Laarne voor de samenwerking 
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Plantafstanden voor hoogstamPlantafstanden voor hoogstamPlantafstanden voor hoogstamPlantafstanden voor hoogstam    

vruchtbomenvruchtbomenvruchtbomenvruchtbomen    
 

Belangrijk bij het aanplanten van 

hoogstamvruchtbomen zijn de  

plantafstanden.  Net zoals de  

rassenkeuze kun je hieraan  

achteraf niets meer wijzigen.  

Plant de bomen nooit te dicht  

bij elkaar want bomen hebben  

zonlicht nodig om bloembotten 

te vormen en de volwassen  

bomen moeten nog steeds  

rondom toegankelijk zijn voor  

de snoei en het plukken van fruit.  

Ook de bladeren zijn gebaat bij  

de juiste plantafstand want zij  

hebben lucht nodig om op te  

drogen na een regenbui zodat   

witziekte, schurft, monilia, kanker 

en allerhande schimmels zich niet kunnen 

vestigen. 

 

Richtlijnen voor een liefhebbersboomgaard op 

vruchtbare leembodem en vertrekkend van 

plantgoed met zaailing onderstam zijn: 

 

Appel: 10m x 10m 

Peer:     8m x 8m 

Pruim, perzik, nectarine, abrikoos, amandel, 

mispel:  7m x 7m 

Kers:   12m x 12m  

Okkernoot: 12m x 12m 

 

Voor een gemengde boomgaard rekenen wij op 

een afstand van 10 X 10m, met daarbij eventueel 

een boordrij van peer of pruim met een 

tussenafstand van  7m. 

 

Voor een boomgaard op armere grond kunnen 

bovengenoemde afstanden verminderd worden 

met 1 à 2 meter. 

 

Vanzelfsprekend kan je met behulp van 

bovenstaande richtlijnen zelf gaan puzzelen en een 

eigen gepersonaliseerd aanplantschema opmaken. 

Vergeet echter niet de soorten bij mekaar te 

houden voor een goede bestuiving, en indien de 

grondwatertafel niet gelijk is voor het hele 

perceel, kers en appel op de beste delen te 

voorzien.  

 

Hulp nodig? Mail uw vraag of ontwerp naar ons 

secretariaat voor nazicht. 

 

Het FAVV en de fruitliefhebberHet FAVV en de fruitliefhebberHet FAVV en de fruitliefhebberHet FAVV en de fruitliefhebber    
 
In de loop van augustus werd duidelijk dat de 
liefhebbers fruittelers vrijgesteld worden van 
bijdrage aan het federaal voedselagentschap en 
dus geen forfaitaire vergoeding moeten betalen 
voor het in de voedselkringloop brengen van 
voedingsproducten.  

Bij een te kleine plantafstand komen de boomkruinen na 
verloop van tijd tegen mekaar waardoor de onderste 
takken afsterven en ook de pluk bemoeilijkt wordt. Snoei 
kan tijdelijk soelaas bieden. 

Het Het Het Het oogsten van appel en peeroogsten van appel en peeroogsten van appel en peeroogsten van appel en peer    
 
Appel en peer in volle zon geoogst moet je laten 
afkoelen alvorens ze in de bewaarruimte onder te 
brengen. Als het fruit enkele dagen in de schaduw 
op het gras wordt gelegd, zal het zowel in kwaliteit 
als in bewaargedrag nog verbeteren 
 

Appels en peren schillenAppels en peren schillenAppels en peren schillenAppels en peren schillen  

Het schillen van onbespoten fruit is absoluut 

niet noodzakelijk, vergeet niet dat de schil tot 

70% van de mineralen en sporenelementen 

bevat die zich in het fruit bevinden. Ook rond 

het klokhuis is een concentratie van 10 à 15% 

aan te treffen. 
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����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    

BESTELBESTELBESTELBESTELFORMULIERFORMULIERFORMULIERFORMULIER    
 

NAAM + VOORNAAM…………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + Nr………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTNR + GEMEENTE…………….  ………………………………………………………………………………. 

TEL: ………………………………E-MAIL…………………………………………………………………………….. 

Bestelt hierbij:  

• …. Ex. Van het boekwerkje fruitvariëteiten en hun gebruik en schrijft 12,5 € per ex. Over op   

          rek.nr 451-8525391-96 van de NBS met vermelding van de bestelling 

• …. kg. Fruit van de volgende rassen: ………………………………………………………………….. 

          aan 1,00 €/kg en komt dit afhalen in Vliermaal 

• …. Potten siroop van 600 gr uit NBS hoogstamboomgaarden aan 3,00 €/stuk en komt deze  

          afhalen in Vliermaal 

• …. Flessen fruitsap van 1 liter uit NBS hoogstamboomgaarden aan 2,00 €/fles en komt deze  

          afhalen in Vliermaal 

Indien u deze gratis nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u ons dit melden op e-mail 
info@boomgaardenstichting.be of telefoon 012/391188 

HHHHHHHHHHHH EEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLL PPPPPPPPPPPP             OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSS             BBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPP AAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNN ::::::::::::             BBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR GGGGGGGGGGGG             OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSS             UUUUUUUUUUUU WWWWWWWWWWWW             EEEEEEEEEEEE ------------ MMMMMMMMMMMM AAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLL             AAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDD RRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS             ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD AAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTT             WWWWWWWWWWWW EEEEEEEEEEEE             UUUUUUUUUUUU             DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             
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