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‘De Sapmobiel
®
’ – persseizoen 2013 

Hebt u een teveel aan appelen, peren, druiven …, dan kan u nog steeds een beroep 

doen op onze mobiele sap-pers. ‘De Sapmobiel
®
’ is al voor verschillende data 

vastgelegd, maar toch kan u zich nog inschrijven (zie ook www.desapmobiel.be).      

Let wel op! - Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen raken volzet.  

Inschrijven via tel. 012 39 10 36 of nbsw@boomgaardenstichting.be  

 

 

 

 

 

 
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 2013-4 

Dankzij ‘De Sapmobiel
®
’ beschikken wij constant over een 

ruime stock puur natuurlijk appelsap, maar tevens van meerdere 

authentieke mengsappen. Allen verpakt in bag-in-box (bib). 

▪appelsappen 

-appelsap ‘De Sapmobiel
®

’ (5 l bib), aan € 10/box 

-appelsap ‘De Sapmobiel
®

’ (3 l bib), aan € 6,5/box 

-fles ongefilterd appelsap    (1 l), aan € 2/fles 

 

▪soorttypische mengsappen 

van appel-kers, appel-kriek, appel-aardbei, appel-peer, 

kriek-peer, puur aardbei … 

-appel-kers ‘De Sapmobiel
®

’ (3 l bib), aan € 10/box 

-appel-kriek ‘De Sapmobiel
®

’ (3 l bib), aan € 10/box 

-appel-peer ‘De Sapmobiel
®

’ (3 l bib), aan € 10/box 

-appel-aardbei ‘De Sapmobiel
®

’ (5 l bib), aan € 10/box 

-kriek-peer ‘De Sapmobiel
®

’ (3 l bib), aan € 10/box 

-puur aardbei ‘De Sapmobiel
®

’ (5 l bib), aan € 10/box 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer info: 

-zowel voor particulieren als professionelen (min. hoeveelheid van 100 kg/persoon) 

-afvullen: € 5 per 5 l bag-in-box (btw incl.) vs € 3,5 per 3 l bag-in-box (btw incl.) 

-Fruittelers en groothandelaars genieten uitzonderlijke handelsprijzen (>3 ton). 

-Bij voldoende hoeveelheid perst ‘De Sapmobiel®’ ZELFS AAN HUIS. 

-De sapopbrengst, afh. van het ras, mengsel en rijpheidsgraad, bedraagt gem. 70 à 80 %. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U kan er ook voor kiezen uw plantgoed professioneel te laten 

aanplanten door onze zusterorganisatie, NBSW vzw. 

NBSW vzw (Natuur en Boomgaarden Sociale werkplaats) 

Zorgt voor de uitvoering van werkzaamheden van aanplant, 

snoei, onderhoud … van zowel publieke als privé-domeinen, 

van boomgaarden, fruittuinen, hagen, houtkanten … en dit 

aan een sociaal tarief! Meer info, tel. 012 39 11 88 of 

info@boomgaardenstichting.be  

 

 

 

                     

                                 

Zondag 20 oktober 2013 stelt de Tuinbouwschool Melle haar prachtige 

infrastructuur met orangerie en serrecomplex ter beschikking van de Nationale 

NBS-fruittentoonstelling.  

Centraal staat onze grote expo van meer dan 500 appel- en peervariëteiten met 

didactische panelen en banners omtrent hun kenmerken en gebruik. Naast de vruchten 

zelf ook veel kijk- en doestanden van verwerkings- en nevenproducten van onze 

fruitsoorten, zoals: sap, stroop, honing, gedroogd fruit …  

Dit alles omkaderd door retrostands van de school en aangename verbruiksterrasjes. 

Voor diegenen die de variëteiten van hun jeugd terug willen ontdekken, is deze 

tentoonstelling de ideale gelegenheid. Aan de determinatiestand kan je trouwens je 

eigen meegebrachte vruchten laten determineren. De Tuinbouwschool Melle stelt deze 

dag ook haar aanplantingen en fruitcollecties open voor het publiek, onder 

begeleiding van onze gidsen. Kortom, onze Nationale expo Melle biedt voor elk wat 

wils. Hopelijk tot ziens en … breng natuurlijk vrienden en kennissen mee!  

 

NBS-plantactie 2013-2014  
Voor het komende najaar-voorjaar organiseert de NBS opnieuw een 

samenaankoopactie van oude fruitvariëteiten waarbij u appels, peren, kersen, 

pruimen, noten, nectarines, abrikozen …  in hoog-, half- of laagstam kan bekomen. 

Verder voorziet ons aanbod in struiken (druiven, bessen …), haag- en houtwalplanten, 

leivormen en onderstammen …  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De NBS-plantfolder 2013-2014 met een aanbod van meer 

dan 500 authentieke variëteiten wordt u GRATIS 

bezorgd op simpele aanvraag via tel. 012 39 11 88 of kan u 

onmiddellijk raadplegen en downloaden op onze NBS-

website www.boomgaardenstichting.be   

Wij wensen u alvast veel plantplezier!                         

 

Nationale NBS-fruithappening – Melle 

zondag 20 oktober 2013                       

van 10 tot 17 u. 

 

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


Little Cherry virus 

Een virusziekte die het laatste decennium steeds meer kersenbomen aantast. 

Indien er in de tuin of boomgaard kersenbomen voorkomen die kleine, meestal 

driehoekige, slecht rijpende en slecht smakende kersen dragen (soms maar op 

enkele takken in de kruin), zou het kunnen dat de boom besmet is met het 

kleinvruchtigheidsvirus. Zeker als de bladeren in de nazomer (augustus, september) 

reeds duidelijke roodverkleuringen tonen van het bladmoes tussen de nerven en wanneer 

deze pas laat in de herfst effectief afvallen, dan wijst het nog meer in de richting van 

Little Cherry virus. Bij de meeste variëteiten onder onze oude hoogstambomen zijn de 

symptomen niet van die aard dat de vruchten onbruikbaar worden voor eigen gebruik. 

De verspreiding van het virus in de omgeving geschiedt ook zeer plaatselijk, meestal 

slechts cirkelvormig rond de besmette boom.  Voor diegenen die kort in de buurt (tot 

ongeveer 50 à 100 m) van een intensieve kersenaanplant ‘twijfelbomen’  staan hebben, is 

echter voorzichtigheid geboden. Via een tijdelijk project bestaat in dat geval de 

mogelijkheid om een gratis analyse te laten uitvoeren, zodat je de zekerheid kan hebben 

of de boom al dan niet besmet is met een van de varianten van het Little Cherry virus.   

(!)Staalname: 20 tot 30 bladeren van één en dezelfde boom, droog in een geperforeerd plastic   

zakje steken en aanleveren: pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden.  

Dit kan ten laatste t.e.m. vrijdag 25 oktober, op weekdagen tussen 8.30 u. en 16.00 u. 

Meer info: contact dhr. Paul Van Laer, Nationale Boomgaardenstichting vzw, tel. 012 39 11 88, 

paul@boomgaardenstichting.be 

NBS-activiteitenagenda  

zo 13 okt ’13  
10 u.-17 u. 

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

’t Brauwershof, Sint-Jansplein 8, 9571 Hemelveerdegem 

vr 18 en        

zo 20 okt ’13 
om 14.30 u. 

Kleinfruit (theorieles) (NBS i.s.m. de Provinciale Groendomeinen) 

vooraf inschrijven via tel. 015 45 13 80 

Vrijbroekpark (bezoekerscentrum), 

Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen 

zo 20 okt ’13 
10 u.-17 u. 

Nationale fruittentoonstelling (NBS i.s.m. Tuinbouwschool Melle) 

Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle 

za 09 nov ’13 
9 u.-12 u. 

Wintersnoei (praktijkles) (NBS i.s.m. RLLK) 

meer info: contact dhr. Peter Roosen, tel. 011 78 52 59 

regio Limburg 

za 16 en  

zo 17 nov ’13 

Europom 2013 (FR) 

Parc des expositions, Bd Robert Schuman-La Bastide 

87100 Limoges – www.europom.eu  

za 23 nov ’13 
10 u.-17 u. 

Basiscursus snoeien (NBS i.s.m. Vormingplus) 

Oude Jongensschool, Minnestraat z/n, 3460 Assent 

Meer info via www.vormingplusoostbrabant.be , tel. 016 24 47 28 

                           Activiteiten kunnen steeds veranderd, desnoods geschrapt, of toegevoegd worden. 

Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be  

http://www.europom.eu/
http://www.vormingplusoostbrabant.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/


                    Lessenreeks Vlaams-Brabant 2014 - Hageland 

Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging 

22 feb ’14 
9 u.-12 u. 

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme (theorie) 

De Kronkel, Kronkelweg 11, 3300 Vissenaken 

22 mrt ’14 
9 u.-12 u. 

 

13 u. -16 u. 

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei 
(theorie) 

De Kronkel, Kronkelweg 11, 3300 Vissenaken 

Vorm- en onderhoudssnoei (praktijk) 

boomgaardlocatie 

29 mrt ’14 
9 u.-12 u. 

Sleunen van fruitbomen (praktijk) 

boomgaardlocatie 

26 apr ’14 
9 u.-12 u. 

Enttechnieken (praktijk) 

boomgaardlocatie 

21 juni ’14 
9.30 u.-11.30 u. 

 

11.30 u.-13.30 u. 

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding 
(theorie) 

De locatie wordt nog meegedeeld. 

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding 
(praktijk) 

boomgaardlocatie 

28 juni ’14 
9 u.-12 u. 

Oculeren en chipbudden (praktijk) 

boomgaardlocatie 

23 aug ’14 
9 u.-12 u. 

Zomersnoei (praktijk) 

boomgaardlocatie 

27 sep ’14 
9 u.-12 u. 

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit (theorie) 

De Kronkel, Kronkelweg 11, 3300 Vissenaken 

 

Na de theorieles ‘Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit’ van 27 sept 

volgt een examen dat recht geeft op een getuigschrift ‘Vorming en onderhoud van 

vruchtbomen en boomgaarden’ binnen het kader van de naschoolse vorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laarzen of waterdichte schoenen en aangepaste kledij zijn sterk aan te bevelen voor de  

praktijklessen! 

Praktische informatie 

Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet-leden. Deze som kan gestort 

worden op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196 – BIC KREDBEBB. 

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren, 

ma-do van 8-16.30 u. en vr van 8-14.30 u. terecht op het NBS-secretariaat, 

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

info@boomgaardenstichting.be  

mailto:info@boomgaardenstichting.be


 

 

 

NBS-stroopaanbod 

De NBS kiest ervoor om u de stroop aan te bieden van de variëteiten van onze 

grootouders. Ambachtelijk bereid, zonder de minste toevoeging (geen suiker, geen 

bewaarmiddelen, geen kleurstoffen, geen …). 

 

 

Bijzondere stroop 

▪kersenstroop 

▪Oogstpruimstroop 

▪kruisbessenstroop 

allen aan € 3,5/potje (300 g) 

 

 

Variëteitstroop 

▪Kriekpeerstroop 

(anno 1935) 

▪Wijnpeerstroop 

(anno 1930) 

▪10 perenstroop 

(min. 10 versch. variëteiten) 

▪eeuwige Korsoneispeerstroop 

(anno 1900) 

▪gemengde stroop (appel/peer) 

allen aan € 4,5/potje (600 g) 

 

 

      Hoogstamnieuws 2013-4 België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 

editie oktober 2013 

gratis nieuwsbrief voor 

alle fruitliefhebbers 

verschijnt 3-maandelijks 

in de periode: 

▪januari-maart 

▪april-juni 

▪juli-september 

▪oktober-december 

 

Afzender: 

NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

V.U.: 

Dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal 

 


