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Voorwoord 

In dit nummer van ‘Hoogstamnieuws’ belichten we voor u het NBS-programma 

voor het zomereinde en het begin van het najaar, de start van het volgende 

plantseizoen, ‘De Sapmobiel
®
’ die terug in de startblokken staat … maar met  

vooral grote aandacht voor het doorgaan van onze 6
de

 internationale EUROPOM
®
-

fruittentoonstelling op 11, 12 en 13 oktober 2014 in de prachtige landcommanderij 

Alden Biesen in Bilzen. Kortom, hét hoogtepunt van ons 30-jarig jubileum! 
 

Wij nodigen iedereen van harte uit op deze unieke fruitexpo. U zal versteld staan van de 

meer dan 1000 appel- en perenrassen waarmee EUROPOM® 2014 zal uitpakken. 

Vertel het verder aan vrienden en kennissen. Alvast tot dan! 

 

NBS-plantfolder - plantactie 2014-2015 

Met het nieuwe plantseizoen stilaan op komst, staat de NBS 

na 30 jaar nog steeds paraat om, dankzij haar uitgebreid 

aanbod, uw aanplantproject mee te helpen realiseren.  

 

Wij bieden u een waaier van oude fruitvariëteiten waaronder 

appels, peren, kersen, pruimen, nectarines, abrikozen, noten …  

in hoog-, half- of laagstam. Aangevuld met een ruime keuze aan 

struiken (druiven, bessen …), diverse haag- en houtwalplanten, 

leivormen en onderstammen … 

 

Vraag nu onze vers-van-de-pers plantfolder 2014-2015 aan, met een aanbod van maar 

liefst meer dan 500 authentieke variëteiten. Deze wordt u GRATIS bezorgd op 

eenvoudige aanvraag via tel. 012 39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be  

Tevens kan u de nieuwe plantfolder onmiddellijk raadplegen en downloaden op de NBS-

website www.boomgaardenstichting.be Wij wensen u alvast veel plantplezier! 

 

Hoogstamnieuws 2014-3 

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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Alden Biesen 

11, 12 & 13 okt 2014 
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inkom: € 5 (€ 12/gezin) 
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NBS-activiteitenagenda 2014 (continue updates via www.boomgaardenstichting.be) 

za 23 aug ’14 
9 u. – 12 u. 

Zomersnoei - praktijkles (NBS i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen) 

Limburg, meer info via dhr. Peeter Roosen, tel. 011 78 52 59 

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 in de Keizelboomgaard (20 ha), Keizelstraat t.h.v. 

huisnr. 40, 3590 Diepenbeek. Deze boomgaard maakt deel uit van de 

NBS-genenbank Vlaanderen, zijnde een collectie hoogstamfruit-

bomen van meer dan 3500 variëteiten. Maak er een prachtige 
boomgaardwandeling onder deskundige begeleiding van onze ervaren 

gids dhr. Erno Eersels met kans tot proeven en vergelijken van 

verschillende pruimenvariëteiten en zomerappels. Het belooft 

opnieuw een leerrijke en smakelijke ervaring te worden…  

vr 29 en 

za 30 aug ’14 

Zomersnoei - praktijkles (NBS i.s.m. Regionaal Landschap Noord-Hageland) 

regio Nieuwrode, meer info via dhr. Stefan Smets, tel. 016 61 92 23 

za 30 aug ’14 
om 14 u. 

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

Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

zo 7 sept ’14 
10 u. – 17 u. 

Appeltheose (NBS i.s.m. toerisme Oud-Turnhout) 

tentoonstelling en proeven 

Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout 

za 13 sept ’14  
om 14 u. 

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

deelname: € 5, incl. syllabus 

Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

za 13 en 

zo 14 sept ’14 
10 u. – 18 u. 

Fruit proeven op de NBS-stand  
tijdens de tuindagen van het kasteel Hex-Heers 

meer info via www.hex.be  

zo 14 sept ’14 
13 u. – 18 u. 

NBS-fruitproefstand op de hoeve- en streekproductenmarkt 

Abdijsite Herkenrode, Herkenrode-abdij 4, 3511 Hasselt 

za 20 sept ’14 
9 u. – 16 u. 

Zomersnoei - theorie- en praktijkles  
(NBS i.s.m. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei) 

Vlaams-Brabant, meer info via dhr. Koen De Rijck, tel. 02 452 60 45 

zo 21 sept ’14 
10 u. – 18 u. 

Wellens Smaakfestival - 5de editie (NBS i.s.m. gemeente wellen) 

Dorpsplein, 3830 Wellen 

zo 28 sept ’14 
14 u. – 18 u. 

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

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

zo 28 sept ’14 
11 u. – 18 u. 

NBS-fruitproefstand (op slothappening HHH-project ‘Ontmoet je buren’) 

Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 26, 3400 Wange 

www.feestopheterf.be  

  

 

 

Momenteel biedt de NBS jonge schapen te koop aan! 

Meer info via het NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88 

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.hex.be/
http://www.feestopheterf.be/
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‘De Sapmobiel
®
’

 
en perskalender 2014 

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

als voor fruittelers en handelaars (bij voldoende hoeveelheid ZELFS AAN HUIS). Het 

voorbije succesvolle persseizoen liet ons toe zijn werkwijze verder te verfijnen, 

technische gebreken uit te schakelen en te komen tot een optimaal rendement. 
 

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

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

Voor een update en/of wijzigingen van deze perskalender surft u best regelmatig eens naar 

www.desapmobiel.be of www.boomgaardenstichting.be  
 

1 t.e.m. 4 sept Vliermaal Kersendaelstraat 11 (parking rusthuis) 

9 sept Peer Recyclagepark, Industrieweg (t.h.v. nr. 8) 

11 en 12 sept Borgloon Stroopfabriek, Stationstraat 54 

14 sept Heers (Heks) Kasteel van Hex, Meerstraat 

16 sept Rotem Stichting Ommersteyn, Schiervellaan 5 

18 sept Moelingen Kerkplein 

19 sept Hoepertingen locatie volgt nog 

20 sept Lichtaart Hoebenschot bvba, Lisseweg 18 

21 sept Stevoort locatie volgt nog 

22 sept Riemst Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8c 

24 sept Nijlen Tuin- en hobbycenter Hens, Katerstraat 112 

25 t.e.m. 27 sept Tienen Grote Markt 

28 sept Tongeren (Mal) Kruisvindingstraat (parking t.o.v. het parochiecentrum) 

2 t.e.m. 4 okt  Bilzen Kasteelstraat (parking Alden Biesen) 

5 t.e.m. 7 okt Mechelen PITO-Mechelen, Antwerpsesteenweg 145 

8 en 9 okt  Waarloos Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95 

11 t.e.m. 13 okt Bilzen Kasteelstraat (parking Alden Biesen) 

15 t.e.m. 18 okt Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

19 okt Houthalen Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 
 

Aan prijzen buiten alle concurrentie. Kijk en vergelijk! 

▪Particulieren aan: 

∙€ 5 per 5-literbox (btw inbegrepen) 

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

▪Fruittelers en handelaars (vanaf 2500 l) aan: 

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

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

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

→ Het gepasteuriseerde sap is gemakkelijk 2 jaar houdbaar. 

→ Eens de bag-in-box geopend, blijft het sap minimum een maand tot zes weken houdbaar. 
 

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

Vermeld duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeurdatum persing, 

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

http://www.desapmobiel.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:nbsw@boomgaardenstichting.be
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NBS-stroop  

ambachtelijk bereid, zonder enige toevoeging! 

 

▪Variëteitstroop, aan € 4,5/potje (600 g) 

•gemengde stroop (appel/peer) 

•Korsoneispeerstroop (anno 1900) 

 

 

 

 

 

 

▪Bijzondere stroop, aan € 3,5/potje 

•Oogstpruimstroop 

•kersenstroop 

 

Heerlijk op de boterham of op de pannenkoek! 

 

 

    NBS-sap ‘De Sapmobiel
®
’ 

    zonder enige toevoeging! 

 

    ▪appelsap  

aan € 6,5 3 l box 

aan € 10 5 l box 

promo: 4 x appelsap (3 l), aan € 20 
 

    ▪soorttypische mengsappen aan € 10/box 

appel-kers 3 l box 

appel-kriek 3 l box 

appel-peer 3 l box 

kriek-peer 3 l box 

  promo:  4 x appel-kers (3 l), aan € 20 
                             

    ▪fles ongefilterd appelsap (1 l) 

aan € 2/fles 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NBS-winteraanbod van fruit en fruitproducten 

Deze winter bieden wij u een ruim aanbod van appels, peren en pruimen, afkomstig uit 

de NBS-hoogstamboomgaarden, geteeld zonder spuitstoffen en kunstmest. 

Het assortiment wordt mede bepaald door de rijpings- en bewaarperiode van de aanwezige 

variëteiten. Onderstaande variëteiten zullen vanaf nu geleidelijk aan rijpen. 

Pruimen – Geniet van onze overheerlijke pruimenvariëteiten, lekker vers steenfruit! 

Sainte Cathérine, Monarch, Anna Späth, Enkele en Dubbele Altesse … 

 

Appels 

(herfst) Jan Steen, Alkmene, Boskoop, Gravensteiner, Notarisappel, Jacques Lebel, Sterappel, 

Keizer Alexander, Reine des Reinettes … (winter) Kiliaan, Keiing, Berglander, Klumpke, 

Superman, Ananasreinette, Winterwijning, Enkele-, Dubbele- en Franse Bellefleur … 

 

Peren 

(herfst) Doyenné du Comice, Beurré Hardy, Joséphine de Malines, Calebasse Bosc, 

Conference … (winter) Comtesse de Paris, Saint Remy (stoofpeer) … 

 

 

 

Alle variëteiten aan € 1/kg. Contacteer steeds ons secretariaat voor het dagaanbod! 

Wij voorzien ook in een assortimentsverpakking (10 kg) van bewaarfruit met 5 tot 

10 verschillende variëteiten – een ideale cadeautip! 

 

Bestellen kan via het NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38 of 

via info@boomgaardenstichting.be  

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
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         Hoogstamnieuws 2014-3 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 AUG 2014 

 

® 

Uitnodiging                                                                          

voor het slotevenement van het project ‘Regiofruit’ 

 
Vorige winter plantte de NBSW vier Regioboomgaarden in 4 

verschillende regio’s (Haspengouw, Noord- en Zuid–Hageland 

en Hasbaye brabançonne). Deze plattelandsgebieden worden 

ondersteund met Europese ‘Leader’ subsidies, hetzij voor 

projecten die het milieu in deze regio’s opwaarderen. 

Door de streekeigen fruitvariëteiten  uit te selecteren en hiervan nieuwe hoogstambomen te maken 

en uit te planten, trachten de promotoren en partners (Nationale Boomgaardenstichting, Flore et 

Pomone en de Regionale Landschappen Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Haspengouw-Voeren) 

een blijvende getuigenis te bieden van de typische boomgaarden met hun traditionele soorten. 

We nodigen u graag uit op de voorstelling van de realisaties van dit project op zaterdag 11 en 

zondag 12 oktober 2014 (telkens van 10 tot 18 u.) in de Landcommanderij  Alden Biesen in Bilzen, 

met tentoonstelling van de vruchten van de aangeplante variëteiten, onthulling van de gekozen 

‘Regiovariëteiten’ en bezoekmogelijkheid aan de ‘Regioboomgaard Haspengouw’ in Alden Biesen.  

Dit slotevenement wordt mede omkaderd door EUROPOM
®
 2014, tevens een bezoek waardig!  

 
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. 


