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NBS-plantactie 2014-2015 

Je zou het niet zeggen maar het is al volop herfst 

en dat betekent weer planttijd. Weliswaar een 

paar weekjes later maar de plantactie voor dit 

komende najaar-voorjaar is gestart. Wij voorzien 

in een ruim aanbod van oude fruitvariëteiten van 

appels, peren, kersen, pruimen, nectarines, abrikozen, 

noten … in zowel hoog-, half-, als laagstam, 

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

leivormen en onderstammen… 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

U kan ervoor kiezen het bestelde plantgoed af te halen bij de NBS, of u kan het 

laten aanplanten door onze zusterorganisatie ‘Natuur en 

Boomgaarden Sociale Werkplaats (NBSW vzw). NBSW 

staat voor een professionele uitvoering van werkzaamheden 

van aanplant, snoei, onderhoud … van zowel privé- als 

publieke domeinen, van boomgaarden, fruittuinen, hagen, 

houtkanten … aan een sociaal tarief! Voor vragen 

hieromtrent kan u zich steeds wenden tot het NBS-

secretariaat. Zowel het NBS- als het NBSW-team staan klaar 

om uw aanplantingsproject(en) mee te helpen realiseren met gericht plantadvies en een 

zo ruim en zo divers mogelijk aanbod van plantgoed. Alvast veel plantplezier! 
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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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Vraag de NBS-plantfolder aan via tel. 012 39 11 88 

en deze wordt u GRATIS digitaal bezorgd; een 

folder met maar liefst meer dan 500 authentieke 

variëteiten. U kan deze ook onmiddellijk raadplegen 

en downloaden op de NBS-website 

www.boomgaardenstichting.be  

 

GRATIS! 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
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Gemeentelijke subsidie voor het aanplanten van hoogstambomen 

Een aantal gemeenten in Limburg geven subsidies voor de aanplant van 

hoogstamboomgaarden; de gemeenten Riemst, Borgloon, Kortessem, Wellen en 

Zutendaal hebben reeds een concrete afspraak gemaakt met de Nationale 

Boomgaardenstichting. Hierbij biedt de NBS als uitvoerende organisatie de 

gemeentebesturen een subsidiereglement met korte-keten-realisatie aan en worden hoge 

administratie- en controlekosten vermeden. 

De NBS zorgt voor een gemeentelijk subsidie-reglement, een subsidie-contract eigenaar-

planter, promotie, planning, aanplant, de eerste vormsnoei … kortom, een ALL-IN-

aanbod aan een vaste subsidieprijs. 

NIEUW! De gemeente Gingelom geeft in het kader van de aanleg en het onderhoud van 

kleine landschapselementen, gemeentelijke subsidies voor het zelf planten van zowel 

hoogstamfruitbomen (min 5) als hagen (min 25 m) die u bestelt bij de NBS. De 

hoogstambomen dienen de eerste 5 jaar wel gesnoeid te worden via een 

onderhoudscontract met de NBS; u mag deze snoei ook zelf uitvoeren op voorwaarde dat 

u een NBS-lessenreeks (deze wordt jaarlijks georganiseerd) heeft gevolgd (zie p. 3). 
 

Belangstellend? Neem dan contact op met het NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88, 

fax 012 74 74 38 of info@boomgaardenstichting.be  

 

NBS-activiteitenagenda 2014  

za 15 nov ’14 

tot              

eind mrt ’14 

NBS-plantactie 2014-2015 

Telkens op zaterdag kan u uw besteld plantgoed afhalen. 

U wordt door ons verwittigd van zodra uw pakket klaar is. 

Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38 

za 15 nov ’14 
9 u.-12 u. 

Wintersnoei (NBS i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen) 

regio Limburg 

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

zo 16 nov ’14 
10 u.-16 u. 

Dag van de smaak - oude fruitvariëteiten  
(NBS i.s.m. gemeente Riemst) 

Statieplein, 3770 Kanne (Riemst)          

wo 26 nov ’14 
19 u.-22 u. 

Basiscursus snoei - theorieles 
(NBS i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in het kader van 

het project ‘Bloesemlint’) 

regio Limburg 

meer info via tel. 011 26 50 81, mevr. Eliane Erens 

za 29 nov ’14 
9 u.-12 u. 

Basiscursus snoei - praktijkles 
(NBS i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in het kader van 

het project ‘Bloesemlint’) 

regio Limburg 

meer info via tel. 011 26 50 81, mevr. Eliane Erens 

 

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

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

 

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

Hoogstamfruitbomen en klein fruit, 

aanplanting, kweek, snoei en verzorging 

 

za 21 feb ’15 

9 u.-12 u. 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 

Hoeve De Sèrvoswinning, Genendries 20, 3770 Riemst 

za 21 ma ’15 

9 u.-12 u. 

theorie Grondbewerking, planttechnieken & principes van de snoei 

Hoeve De Sèrvoswinning, Genendries 20, 3770 Riemst 

13 u.-16 u. praktijk Vorm- en onderhoudssnoei 

op locatie 

 za 28 ma ’15 

9 u.-12 u. 

 

praktijk Sleunen van fruitbomen 

op locatie 

za 25 apr ’15 

9 u.-12 u. 

praktijk Enttechnieken 

op locatie 

za 20 juni ’15 

9.30 u.-10.30 u. 

u.  

theorie Kleinfruit 

Hoeve De Sèrvoswinning, Genendries 20, 3770 Riemst 

10.30 u.-11.30 u. theorie Herkennen van ziektebeelden & hun biologische bestrijding 

Hoeve De Sèrvoswinning, Genendries 20, 3770 Riemst 

11.30 u.-13.30 u. praktijk Herkennen van ziektebeelden & hun biologische bestrijding 

op locatie 

 za 27 juni ’15 

9 u.-12 u. 

 

praktijk Oculeren en chipbudden 

op locatie 

za 22 aug ’15 

9 u.-12 u. 

praktijk Zomersnoei 

op locatie 

za 26 sept ’15 

9 u.-12 u. 

theorie Variëteitenkeuze & het oogsten & bewaren van fruit 

Hoeve De Sèrvoswinning, Genendries 20, 3770 Riemst 
 

Na de theorieles van 26 september volgt een examen dat recht geeft op een door het 

Ministerie van Land- en Tuinbouw geviseerd getuigschrift. 
 

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 op naam van NBS. 

 

 

 

 

 

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

praktijklessen. 

 

Voor verdere info en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren, ma-do van 8 u. tot 

16.30 u. en vr van 8 u. tot 14.30 u., steeds terecht op het NBS-secretariaat, Leopold III-

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

info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be   

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
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EUROPOM  -   BIO appelsap 

Ter gelegenheid van onze internationale EUROPOM ’14 manifestatie in Alden Biesen 

op 11, 12 en 13 oktober ll. werd onze nieuwste aanwinst BIO-logisch appelsap aan de 

pers en genodigden voorgesteld en dit onder de merknaam   

                       ® - BIO APPELSAP 

 

 

 

 

 

Dit sap is om meerdere redenen bijzonder te noemen: 
 

1. Het wordt enkel en alleen geperst van 100%  

appels uit de Bio-hoogstamboomgaarden van de 

NBS (min. 10 verschillende variëteiten). 

2. De verwerkte appelvariëteiten zijn oude regionale, 

bedreigde  rassen die deel uitmaken van het 

fruitkundig erfgoed van onze grootouders en van 

de behoudscollecties ‘Genenbank Vlaanderen’. 

3. Het sap is afgevuld in flesjes van 20 cl met een 

brede hals wat het drinken vergemakkelijkt. 

4. Het is gebotteld in glazen flesjes. Hiervan kan 

zowel het metalen deksel als het flesje zelf 100% 

gerecycleerd worden via glascontainer en oude 

metalen. 

5. Het natuurlijk troebel appelsap werd voor de 

afvulling in flesjes een aantal dagen stabiel 

gehouden (gehomogeniseerd) waardoor het 

bezinksel nagenoeg verdwenen is. 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

PROMO 
 

Nu 12 flesjes (20 cl) 

voor slechts € 15 
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Geschenkpakketten voor de feestdagen 

Dit jaareinde willen wij u en uw familie en vrienden verwennen met onze feestelijke 

fruitkorf. Een ideale cadeautip! U aangeboden aan € 20/korf. 
 

Feestelijke fruitkorf, met: 

- 3 flesjes EUROPOM®-bio-appelsap  

- 2 kg bewaarappels (verschillende hoogstamrassen uit de NBS-boomgaarden, van biologische teelt) 

- Pruimenstroop (300 g), perenstroop (600 g) en kersenstroop (300 g) 

- Hasseltse speculaas (hart, noot)  

- brochure ‘Hoogstamboomgaarden in Haspengouw’ 
 

 

 

Bestel via het NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NBS-aanbod bewaarfruit – najaar 2014 

Wij kunnen u nog gekoeld bewaarfruit van het voorbije oogstseizoen aanbieden, 

afkomstig uit de NBS-hoogstamboomgaarden, geteeld zonder het gebruik van 

spuitstoffen en kunstmest. U kan kiezen (zolang de voorraad strekt) uit: 
 

Appels 

Reine des Reinettes, Trezeke Meyers, Reinette de France, Reinette Hernaut, Court Pendu,  

Gascoigner Scarlet, Keuleman, Cellini, Reinette Delporte, Eysdener Klumpke, Limburgse 

Bellefleur, Sterappel, Rabau … 
 

Stoofperen    Krijgspeer, Saint Rémy 
 

Alle variëteiten worden u aangeboden aan € 1/kg.  
 

 

TIP! Probeer zeker ook eens onze assortimentsverpakking bewaarfruit (10 kg) met  

5 tot 10 verschillende variëteiten. Zo maakt u kennis met de diversiteit van hoogstamfruit. 
 

Bestellingen kan u doorgeven aan het NBS-secretariaat, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid worden van de NBS in 2015? 

Als lid van de NBS ontvang je 4 maal per jaar ons informatieve, vierkleuren ledenblad 

Pomologia (52 p.) en geniet u voordelen tijdens onze talrijke activiteiten (lessen, 

plantactie, tentoonstellingen …) Lid worden kan mits storting van (minstens): 

€ 20 voor België 

€ 25 voor Nederland en de rest van Europa 

op rekeningnr. IBAN BE65 4518 5253 9196-BIC KREDBEBB op naam van NBS vzw 

Wordt nu nog lid voor 1 dec. 2014 en ontvang de laatste Pomologia van dit jaar  

(2014-4) er gratis bij. 

 

 

 

 Uiteraard kan de samenstelling van deze korf aangepast worden  

aan uw persoonlijke wensen, mits aanpassing van de basisprijs. 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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Hoogstamnieuws 2014-4 
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 NOV 2014 

 

NBS-stroop 

Ambachtelijk bereid, volgens aloude stookmethode, zoals dit al eeuwen in Haspengouw 

en Voeren gebeurde. Puur natuurlijke stroop, zonder de minste toevoeging. 
 

Variëteitstroop 

aan € 4,50/potje (600 g) 

 Perenstroop (ook klein % appel) 

 Korsoneispeerstroop (anno 1900) 

 

Bijzondere stroop 

aan € 3,50/potje (300 g) 

 Oogstpruimstroop 

 kersenstroop 

 

Super Lanceeraanbod! 
 

12 flesjes appelsap (20 cl)   

en 1 box appelsap (3 l)  
Nu samen voor € 20! 

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via info@boomgaardenstichting.be en voortaan vindt u ons  

gratis driemaandelijks e-magazine in uw mailbox.  

 

gezond alternatief voor op  

de boterham 

~ 

heerlijk op een pannenkoek 

~ 

ook uitstekend te gebruiken  

bij talloze warme gerechten 

 en recepten 

   +                    = € 20 

mailto:info@boomgaardenstichting.be

