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Voorwoord 

De NBS viert dit jaar haar 30 jaar bestaan en dat zullen onze leden en fruitliefhebbers 

geweten hebben. Zij kunnen vooruitblikken op een uitzonderlijk jaar dat bulkt van 

educatieve en ludieke NBS-activiteiten. Zo tellen we alvast af naar onze Euregionale 

kersenhappening ‘de KERS
®
’ op 13 juli 2014 en onze internationale fruittentoonstelling 

EUROPOM
®
 op 11, 12 en 13 okt 2014, die beiden doorgaan in de landcommanderij 

Alden Biesen in Bilzen.  Op EUROPOM
® 

zullen maar liefst meer dan 1000 appel- en 

perenrassen de revue passeren. Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op deze 

activiteiten en samen met u het 30-jarig jubileum van de NBS te vieren. Tot dan! 
 

2013-2014 – een uitzonderlijk plantseizoen voor NBS en NBSW 

Gestart november 2013, werd de NBS-NBSW-plantactie eind april, dit jaar, 

afgesloten. Deze keer kan onze zustervere-

niging, Natuur en Boomgaarden Sociale Werk-

plaats vzw (NBSW), niet alleen terugblikken 

op een zeer succesvol, maar ook op een uit-

zonderlijk plantseizoen… Het geheel uitblijven 

van vorst liet de ploegen toe te blijven aanplanten 

en talrijke projecten over gans Vlaanderen te 

realiseren. Dit zowel in opdracht van particu-

lieren, van gemeenten als van Regionale Land-

schappen. Het ecologisch restauratieproject rond het kasteeldomein Alden Biesen in 

Bilzen werd ook dit seizoen massaal voortgezet met de afwerking van  ruim 7 ha 

hoogstamboomgaarden. De NBS-samenaankoopactie bleek zelfs na al die jaren mensen 

te blijven motiveren om een eigen boomgaard met oude hoogstamvariëteiten aan te 

leggen. Prachtige resultaten! En dat sinds onze schuchtere start 30 jaar geleden … 
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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 
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Wenst ook u een eigen aanplantingsproject, plantseizoen 2014-2015, te realiseren 

dan kan u nu al een (prijs)aanvraag hiervoor indienen via het NBS-secretariaat, 

tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, info@boomgaardenstichting.be  

Wij zorgen voor een professionele uitvoering van uw plantproject. 

 

ANB opdrachtgever voor 

restauratieproject Alden Biesen 

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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NBS-activiteitenagenda 2014 (updates via www.boomgaardenstichting.be) 

zo 18 mei ’14 
13.30 u. - 18 u.  

Landschapsdoedag en workshop enten 
(NBS i.s.m. Reg. Landschap Haspengouw en Voeren en gemeente Herk-de-Stad) 

‘Maak je eigen boompje en neem je boompje mee naar huis.’ 

onder begeleiding van entspecialist dhr. Louis Milis 

Kasteeldomein Gasterbos, Gasterbosstraat, 3540 Schulen 

za 14 juni ’14 
om 14 u. 

Insecten in de fruittuin - theorieles (NBS i.s.m. Stad Mechelen) 

deelname: € 5, incl. syllabus 

Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

za 28 juni ’14  
14 u. – 17 u.  

Zomersnoei van appel(lei)bomen - praktijkles (NBS i.s.m. Velt-Oostkust) 

Knokkestraat 530, 8301 Duinbergen 

zo 13 juli ’14 
10 u. – 17 u. 

11de Euregionale kersenhappening 

expo van meer dan  

250 kersenvariëteiten 

Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

www.boomgaardenstichting.be  

zo 24 aug ’14 
10 u. – 18 u. 

 

 

NBS-pruimenproefstand (NBS i.s.m. Stichting Levend Erfgoed) 

pruimen proeven en vergelijken                                                                      

met mogelijkheid tot aankoop 

provinciaal domein Puyenbroeck 

Puyenbrug 1 A, 9185 Wachtebeke 

zo 24 aug ’14 
10 u. – 13 u. 

 

Keizelproefdag  

Keizelboomgaard, Keizelstraat t.h.v. huisnr. 40, 3590 Diepenbeek 

     

De Keizelboomgaard (20 ha) in Diepenbeek, gelegen op de rand 

van vochtig Haspengouw, maakt deel uit van de NBS-genenbank 

Vlaanderen, zijnde een collectie hoogstamfruitbomen van meer 

dan 3500 variëteiten.  

Tijdens de Keizelproefdag kan u er een prachtige boomgaard-

wandeling maken onder deskundige 

begeleiding van onze gids dhr. Erno 

Eersels met kans tot proeven, vergelijken 

van verschillende pruimenvariëteiten en 

zomerappels. Kom alvast kennismaken 

met deze unieke boomgaardcollectie, die 

bovendien beschermd is als monument, 

opgericht met als doel het instandhouden 

van oude hoogstamrassen en kleinfruit. Het belooft opnieuw een 

leerrijke en smakelijke ervaring te worden …   

za 30 aug ’14 
om 14 u. 

Proeven in de boomgaard (NBS i.s.m. Stad Mechelen) 
gratis proeven van vele vroege appel- en perensoorten 

Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

  

2014 

Wat anders?! 

http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/


HN 2014-2     4 

 

Boomgaardtips (meer info over biologische bestrijding via www.boomgaardenstichting.be ) 

●Kruisbessen- en aalbessenstruiken kunnen op korte tijd volledig kaal gevreten worden 

door de larven van rupsen van de bessenbladwesp. Het zijn lichtgroen gespikkelde 

bastaardrupsen die zich snel uitbreiden. Merk ze tijdig op, klop ze van de planten af en 

vernietig ze. Kippen zijn verzot op deze rupsen. 

●Witziekte op kruisbessen wordt veroorzaakt door de Amerikaanse kruisbessen-

meeldauw. Bij de klassieke, niet-resistente variëteiten is deze schimmel de belangrijkste 

oorzaak van oogstverlies en kwijnende planten. Knip tijdig de geïnfecteerde scheutjes 

weg om verdere infectiekansen te verkleinen. Beter!-Kies meeldauwresistente rassen: 

bv. Invicta, Hinnonmaki rood en geel … (zie NBS-plantfolder op de NBS-website vanaf sept 2014 ). 

●Bladluizen zijn kleine insecten (± 0,5 cm lang) die plantsappen onttrekken aan bladeren 

en scheuten en zo grote schade aan (vooral jonge) bomen kunnen toebrengen: jonge 

scheuten lopen weinig of niet uit, krullende bladeren, vervuiling van blad en vruchten 

(door uitscheiding van een zoete vloeistof (honingdauw) … U vindt ze overal op de boom, incl. de 

wortels; meestal op de onderkant van de bladeren. Voor de fruitliefhebber is bestrijding 

op biologische wijze op termijn de enige effectieve oplossing, zoals: de aangetaste 

planten bespuiten met een koud aftreksel van brandnetels (om de paar dagen herhalen), de 

luizen met een krachtige koude waterstraal van de planten spuiten, overbemesting met 

stikstof voorkomen, het aanlokken van oorwormen, verstuiven van steenmeelpoeder … 

Opgelet! Mieren zijn geen natuurlijke vijand, maar verzorgen, beschermen en ‘melken’ 

de bladluizen; ze gebruiken hun honingdauw als voedselbron. 
 

‘De Sapmobiel
®
’ – persseizoen 2014 

‘De Sapmobiel
®
’ is actief over gans Vlaanderen en perst zowel 

voor particulieren als voor fruittelers en groothandelaars. 

Het voorbije succesvolle persseizoen liet ons toe zijn werkwijze 

verder te verfijnen, technische gebreken uit te sluiten en te 

komen tot een optimaal rendement. De extra vroege bloei dit 

jaar zorgt ook vroeger voor fruit en dus ook voor een vroegere 

opstart van ‘De Sapmobiel
®

’. Vanaf minstens 4 kisten appels, 

hetzij 100 kg, komt u in aanmerking om uw fruit te laten persen. 

Het sap wordt gepasteuriseerd en vervolgens, naar keuze, afgevuld in een 3 l of 5 l bag-

in-box-koelkastverpakking (voorzien van een handig tapkraantje). Ongeopend blijft het 

sap minstens 2 jaar houdbaar; eens geopend is het nog minstens 1 maand te gebruiken.  

 

 

 

 

2014 

Bezoek onze website www.desapmobiel.be en raadpleeg onze perskalender.                  

Info en inschrijven via tel. 012 39 11 88. Schrijf snel in wil u kort bij de deur 

geholpen worden, want de ervaring leert dat de persplaatsen snel volzet zijn! 

NNBBSS--ssaapp  ‘‘DDee  SSaappmmoobbiieell
®®
’’  aappppeell--kkeerrss  33  ll                                                                                                                                

44  bbooxxeenn  aaaann  €€  2200  ii..pp..vv..  €€  3300  

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.desapmobiel.be/
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NBS-aanbod (vroege) kersen en pruimen 

▪Kersenaanbod, aan € 4/kg - De vroege kersenvariëteiten kunnen we reeds eind mei, 

begin juni verwachten. Wij kunnen u een gevarieerd aanbod van kersenvariëteiten uit de 

6 hectare grote kersenboomgaard van Alden Biesen en onze eigen hoogstam-

boomgaarden aanbieden, waaronder donkere kersen: Schneiders Späte Knorpelkirsche, 

Bigarreau Noir, Bigarreau Burlat, Regina, Kordia … en bonte kersen: Wimmertingse, 

Bigarreau Napoléon …   

▪Pruimenaanbod, aan € 1,5/kg - Tevens is er vanaf midden juli terug een ruim aanbod 

van pruimenvariëteiten, zoals Reine Claude d’Oullins, enkele en dubbele Altesse, Reine 

Claude d’Althan (Conducta), Mirabellen, Monarch, Sultan, Myrobolaan … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen kan mits onderstaand strookje in te vullen, het ons te bezorgen en het 

verschuldigde bedrag op onze rekening te storten. U kan ons het formulier ook mailen 

via info@boomgaardenstichting.be of faxen via 012 74 74 38.                        

Raadpleeg steeds het NBS-dagaanbod via www.boomgaardenstichting.be ! 

Bestelformulier aankoop 

naam: ……………………………………………. 

adres: ……………………………………………. Gemeente: ………………………… 

telefoonnr.: ………………………… e-mail: ………………………………………….. 

bestelt: ……………….kg kersen, …………kg pruimen en stort vandaag € ………. op 

rekening IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB op naam van NBS vzw  

Vermeld duidelijk wanneer u uw bestelling afhaalt: 

▪Kersen en/of pruimen op het NBS-secretariaat in Vliermaal, 

op …………………om …………….. u. 

▪Kersen in Alden Biesen (ten laatste om 15 u.) op onze kersenhappening 

‘de KERS
®
’ op 13 juli 2014, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

Vooraf bestellen is noodzakelijk, want kersen en pruimen moeten snel na het plukken verhandeld worden! 

worden. 

  

 

 

 

In de periode na WO II werd voor de opkomende 

veilingen gekozen voor de nu bekende appel- en 

perenveilingkisten als standaard voor het verhan-

delen van fruit. De NBS wil dit verstild stuk volks-

geschiedenis niet verloren laten gaan en lanceert 

hierbij een oproep, vooral aan fruittelers, ons één of 

meerdere kisten te bezorgen, wellicht met uw eigen 

naam op of die van uw ouders of grootouders.  

 
Want op 11, 12 en 13 okt 2014, op onze EUROPOM

®
-tentoonstelling in Alden Biesen, 

vormen deze kisten mee een eremuur, onze ‘wall of fame’, van gepersonaliseerde kisten 

als eerbetoon aan al diegenen die onze fruitteelt vandaag haar elan gegeven hebben. 

Vertel het verder aan vrienden, kennissen, collega-landbouwers en fruittelers. 

graag een telefoontje aan het NBS-secretariaat, 012 39 11 88 

 

De NBS bouwt uw ‘wall of fame’! 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
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         Hoogstamnieuws 2014-2 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 

P508286, afgiftekantoor Hasselt – EDITIE MEI 2014 

 

13 juli 2014 

66
ddee

  EEuurrooppeessee  ffrruuiitt--  eenn  

hhooooggssttaammhhaappppeenniinngg 
 

11, 12 en 13 

oktober 2014 

telkens van     

10 tot 18 uur 

 

 
Landcommanderij 

mmeeeerr  ddaann  1100  llaannddddeelleeggaattiieess  

  

mmeeeerr  ddaann  11000000  aappppeell--  eenn  ppeerreennrraasssseenn!!  

  

mmeett  ggrrooeeppssbbeezzooeekkeenn  ((ttee  rreesseerrvveerreenn!!))  

  

ffrruuiittggeebbrruuiikk  iinn  aall  zziijjnn  vvoorrmmeenn  

  

ddeetteerrmmiinnaattiiee  

  

……  

 

 

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

Info en/of reservatie via het NBS-secretariaat,                                                                                                                   

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal,                                                                                                                                     

tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, info@boomgaardenstichting.be, www.europom.eu  

 

 

® 

inkom: € 5 (€ 12 gezinnen) 

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

