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zo 30 juni ’13    

10 u. – 12 u.     

(Kersen)boomgaardbezoek (NBS i.s.m. de Zoete Polder) 

Hazegrasstraat 85, 8300 Knokke-Heist 

zo 14 juli ’13 

10 u. – 17 u. 
10e Euregionale kersenhappening de KERS

® 
2013 

de KERS
® 

viert zijn decennium! 

Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

za 3 aug ’13 

14 u. – 16 u. 
Wandeling perzikenboomgaard                                                                       

en collectie NBS 

Dit jaar zal er een uitzonderlijk late                                               

perzikoogst zijn en dit sinds 30 jaar. 

Boomgaard dhr. Ludo Rosseels,                                                         

Rillaarsebaan 223, 3200 Gelrode 

zo 11 aug ’13 

14 u. – 17 u.  

Pruimenproefdag (NBS i.s.m. gemeente Beveren) 

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

zo 25 aug ’13 

9.30 u. – 13 u. 
Fruitproefdag Keizelboomgaard 

Keizel, thv huisnr. 40, 3590 Diepenbeek 

zo 25 aug ’13 

10 u. – 18 u.  

Pruimenproefstand (NBS i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed) 

Prov. domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke 

zo 01 sept ’13 

10 u. – 18 u. 

Dahliarama (NBS i.s.m. de Provinciale Groendomeinen) 

doorlopend fruit proeven en om 14.30 u. fruitwandeling 

Prov. domein Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen 

za 07 sept ’13 

om 14 u. 

Enten en oculeren (NBS i.s.m. Stad Mechelen) 

Domein Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

zo 15 sept ’13 

10 u. – 18 u. 

Wellens perenfestival – 4e editie (NBS i.s.m. gemeente Wellen) 

Dorpsplein, 3830 Wellen 

zo 29 sept ’13  

14 u. – 18 u. 

Fruittentoonstelling (NBS i.s.m. provincie West-Vlaanderen) 

Bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveld 9, 8730 Beernem 

zo 29 sept ’13 

13 u. – 18 u. 

Fruittentoonstelling en snoeidemo (NBS i.s.m. RLM) 

Huysmanshoeve bus 1(zijstraat Peperstraat), 9900 Eeklo 

zo 06 okt ’13 

13 u. – 17 u. 

Fruit en fruitverwerking op de Landschapsdoedag (NBS i.s.m. RLH) 

Kasteel van Duras, Park 1, 3803 Duras 

 

                 

Nationale Boomgaardenstichting vzw 
Vereniging voor pomologie, fruittuin, boomgaard- en landschapsbeheer 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, 

www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be 

KBO 430 689 797 - bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB 

 

Hoogstamnieuws 2013-3 

NBS-activiteitenkalender 2013 

14 juli ’13 

Landcommanderij 

Alden Biesen 

Wil je graag GRATIS Hoogstamnieuws blijven ontvangen? Mail ons dit dan gewoon even. 

info@boomgaardenstichting.be  

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
mailto:info@boomgaardenstichting.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘De Sapmobiel
®
’ en perskalender 2013  

Onze sapmobiel perst net als vorig jaar, ook in de aangrenzende provincies, uw 

vruchten tot puur natuurlijk appelsap zonder enige toevoeging en dit aan prijzen 

buiten ALLE concurrentie. Kijk en vergelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 sept Vliermaal Kersendaelstraat 11 (parking rusthuis) 

15 sept Wellen Wellens perenfestival – marktplein Wellen 

19 sept Rotem Ommersteyn, De Schiervellaan 5 

22 sept Herk-de-Stad Pastorie Donk, Dreefstraat 1 

25 t.e.m. 27 sept 

 

Vliermaal Kersendaelstraat 11 (parking rusthuis) 

28 sept Hoeselt Industrielaan 2 (Jans Creacar) 

4 & 5 okt Mechelen PITO, Antwerpsesteenweg 145 

6 okt Duras persen op de Landschapsdoedag (RLH) 

7 t.e.m. 9 okt 

 

Bilzen Parking Alden Biesen, Kasteelstraat 

15 okt Voeren kerkplein Moelingen 

16 t.e.m. 18 okt 

 

Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

19 okt Sint-Truiden Fruitrush-Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

21 okt Nieuwerkerken Kerkstraat 113 

22 & 23 okt Vliermaal Kersendaelstraat 11 (parking rusthuis) 

24 & 25 okt Borgloon Stroopfabriek, Stationstraat 54 

26 okt Tongeren Kruisvindingstraat, 3700 Mal 

 Particulieren aan:                                                                                                           

∙ € 5 per 5-literbox (btw inbegrepen) 

∙ € 3,5 per 3-literbox (btw inbegrepen) 

 Fruittelers en groothandelaars genieten uitzonderlijke                   

handelsprijzen vanaf 2000 liter: 

∙ € 4,40/bag-in-box van 5 liter (ex. btw) 

∙ € 3,09/bag-in-box van 3 liter (ex. btw) 

Heeft u min 4 kisten appels (=100 kg), dan kan u zich inschrijven voor een van 

onderstaande persdagen in uw regio. Snel reserveren is de boodschap!  

Voor een update en/of wijzigingen van onze perskalender surft u best regelmatig 

eens naar www.desapmobiel.be of www.boomgaardenstichting.be  

 

Info en inschrijven via: tel. 012 39 10 36 of nbsw@boomgaardenstichting.be  

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, voorkeurdatum,                  

de hoeveelheid te persen fruit en gewenste afvulling in 3 en/of 5-literbox. 

(!) Geplande persdagen kunnen desnoods gewijzigd of afgelast worden. 

→ De sapopbrengst, naargelang het ras, mengsel en rijpheidsgraad, schommelt tussen 50 % en 70 %. 

→ Het gepasteuriseerde sap is gemakkelijk 2 jaar houdbaar. 

→ Na het openen van de box, blijft het sap minimum een maand tot zes weken houdbaar. 

→ Bij voldoende hoeveelheid perst ‘De Sapmobiel
®

’ ZELFS AAN HUIS. 

 

http://www.desapmobiel.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:nbsw@boomgaardenstichting.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstamnieuws 2013-3 

gratis nieuwsbrief voor alle fruitliefhebbers 

verschijnt driemaandelijks in de periode: 

januari-maart, april-juni, juli-september, oktober-december 

 

 

 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 

editie juli 2013 

afzender: 

NBS-secretariaat, 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

 

 

Seizoenstips  

▪Kersenvlieg: 

Om de maden van de kersenvlieg in onze lekkere kersen maximaal te vermijden, plukken we 

best de bomen zo goed mogelijk leeg. Zorg er ook voor dat de maden niet de kans krijgen 

om uit de rotte en afgevallen vruchten de grond in te kruipen om daar te verpoppen en 

volgend voorjaar terug als vlieg tevoorschijn te komen en nieuwe eitjes af te leggen op de 

kersen. De cyclus doorbreken vermijdt massale besmettingen. Je kan trachten met gele 

lijmplaten, al of niet in combinatie met feromonen (sex-lokstoffen), een deel van de vliegen 

weg te vangen. De gele kleur lokt de vrouwtjes, de lokstoffen de mannetjes. 

▪Water geven aan de in de winter of het voorjaar geplante bomen en struiken:         

Wacht niet tot de blaadjes van je nieuwe fruitbomen of struiken slap hangen van de droogte. 

Dan is de droogtestress in de bomen al dermate groot dat deze het zeer moeilijk hebben om 

nog voldoende water op te nemen en naar de kroon te transporteren.  

    Enkele belangrijke tips om droogtestress te vermijden:  

 -Tijdig beginnen met regelmatig water geven aan de bomen bij droogte en warmte.                 

-Bedek de vochtige grond rond de aangeplante boom met een laagje organisch materiaal 

(mest, compost, half gedroogd gemaaid gras …). Maak dus een zogenaamde ‘mulchlaag of 

afgedekte boomschijf’, want 1 x mulchen bespaart 9 keer gieten.  

-De grond droogt ook minder uit als we regelmatig de bovenste laag loshakken.  

 

V.U.: 

Dhr. Ludo Royen, 

Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal 

 


