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Hoogstamnieuws 2015-1
Vloeibare kersenstroop 
Momenteel kunnen wij u vloeibare kersenstroop in 
knijpflesjes aanbieden, gemaakt van minstens 10 
verschillende kersenvariëteiten uit de NBS-collec-
tieboomgaarden. Dit is een unicum en is enkel bij 
de NBS te verkrijgen dus leden en sympathisanten 
opgelet!  het aanbod is beperkt. 

Gezien biet geen noemenswaardige pectine bevat was 
deze stroop zonder bijvoeging (van bv. appel) enkel in 
vloeibare toestand te krijgen. Omdat het product niet 
smeerbaar was en erg rekbaar werd het smalend “bie-
tenleur” (van het Limburgs rekken = leuren) betiteld. 
Stroopstoker Walter Bleus kon dit in zijn Vrolings   
dialect zo sappig verwoorden: ”Als je dat smeert kan je 
een draad trekken rond het dorp en dan breekt hij nog 
niet.”  Bietenleur werd dan ook vooral gebruikt als  
bijmenging bij appel om de zogenaamde  
melange te maken, appel-bietenstroop. Het hoge  
suikergehalte van de biet wordt door de appel ge-
temperd en tegelijk  meer tot een gel gemaakt. 
Wat toen als pure biet niet verkoopbaar was is 
nu als vloeibare stroop en vloeibare honing een  
mogelijkheid. Hugo Jacobs bewees dit al met 
zijn idee van het jaar. 
 
Gezien de NBS vzw zich vooral rond  
diversiteit profileert willen we met deze 
vloeibare kersenstroop, enkel in kleine  
hoeveelheden  voor  onze leden, een  bijkomende  
gebruiksmogelijkheid bieden. 

Te bekomen via NBS-secretariaat 
aan € 5 /flesje (250 ml).
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Lessenreeks Limburg 2015
za 21 februari
9.00 - 12.00

theorie Fruitbiologie en de boom als 
levend organisme

Servoswinning
Genendries 20
3770 Riemst

za 21 maart
9.00 - 12.00

theorie Grondbewerking, planttechnieken 
en principes van de snoei 

Servoswinning
Genendries 20
3770 Riemst

za 21 maart
13.00 - 16.00

praktijk Planten, vorm- en onderhouds-
snoei 

op locatie

za 28 maart
9.00 - 12.00

praktijk Sleunen van fruitbomen op locatie

za 25 april
9.00 - 12.00

praktijk Enttechnieken op locatie

za 20 juni
9.30 - 11.30
 

theorie Kleinfruit
Herkennen van ziektebeelden en 
hun biologische bestrijding 

Servoswinning
Genendries 20
3770 Riemst

za 20 juni
11.30 - 13.30  

praktijk Herkennen van ziektebeelden en 
hun biologische bestrijding 

op locatie

za 27 juni
9.00 - 12.00

praktijk Occuleren en chipbudden op locatie

za 22 augustus
9.00 - 12.00

praktijk Zomersnoei op locatie

za 26 september
9.00 - 12.00

theorie Variëteitenkeuze en het oogsten en 
bewaren van fruit (met mogelijk-
heid tot proeven) 

Servoswinning
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. Storten kan op rekening 
IBAN BE65 4518 5253 9196 – BIC KREDBEBB op naam van NBS. Laarzen of 
waterdichte schoenen en aangepaste kledij is sterk aanbevolen voor de praktijklessen.

Voor meer info en inschrijvingen: NBS-secretariaat, 
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38 
info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be

Cursus i.s.m. het project Bloesemlinten, RLH, De Winning, NBS
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn landbouw.
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Activiteiten 2015

za 28 februari
13.00 - 17.00

Praktijkles 
renovatiesnoei

Achter de Wereld 4, 2230 Herselt
(inschrijven via het secretariaat 012 39 11 88)

vr 6 maart
10.00 - 16.30

theorie- en praktijkles  
wintersnoei

Huize Hageland; Tielt, Tielt Winge
(inschrijven via S. Smets 016 61 92 23)

za 7 maart
10.0 - 16.30

theorie- en praktijkles
wintersnoei

Huize Hageland 
Tielt, Tielt Winge

za 7 maart
14.00

praktijkles 
snoeien fruithaag

Tivoli Kinderboerderij,
Antwerpse steenweg 94, 2800 Mechelen

za 7 maart
14.00 - 17.00

theorie- en praktijkles
basis snoei

D’oude Statie
Venetiestraat 1, 8380 Zeebrugge

za 14 maart
9.00 - 16.00

theorie- en praktijkles
snoei van hoogstam

Bunsbeek
(inschrijven via J. Lambrechts 016 81 91 63)

za 14 maart
14.00 - 16.00

praktijkles
snoei van hoogstam

Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-zuid 113, 8310 Brugge

vr 20 maart
14.30

praktijkles 
snoei rozen

Tivoli Kinderboerderij,
Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 22 maart 
14.30

Praktijkles
snoei rozen

Tivoli Kinderboerderij,
Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 25 april 
9.30 - 17.00

theorie- en praktijkles
snoeien van leivormen

Hoeve Hangrijn 
Gemene weideweg–zuid 113, 8310 Brugge

zo 12 juli 
10.00 - 17.00

de KERS® 2015 Landcommanderij Alden Biesen,
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Boekentips

Hovenierskunst in Palmet en Pauwstaart
Prachtig boek dat op onderhoudende manier de geschiedenis van 
het leifruit vertelt. Tevens alle technieken en teelt van leivormen 
met honderd staalsteken verlucht.
Prijs: € 20 (+ port € 6 (België) - rest EU: € 12,60)

Onze Pomologen in de 19de eeuw
Dit 160 pagina’s tellende werk van de hand van R. Verlinden, 
vult een ware leemte aan in onze pomologische geschiedenis. 
Volledig in kleur. Het informeert je over alles wat in de 19de 
eeuw in ons land op het vlak van pomologie gebeurde.
Prijs € 20 (+ port € 4,50 (België) - rest EU: € 11,70)
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Les leivormen

Op zaterdag 25 april organiseert de NBS i.s.m. Velt Brugge een les snoei van 
leivormen. Andre Meyermans, deskundige van de tuinbouwschool in Leuven,  
zal u de knepen van het vak aanleren.

We starten met een theorethisch gedeelte (van 9.30u tot 12.30u) en gaan dan verder 
met een praktisch gedeelte (van 13.30u tot 17.00) waarin men de geleerde technieken 
kan inoefenen.

Waar?  
Hoeve Hangrijn 
Gemene weideweg –zuid 113, 
8310 Brugge

Inschrijven: is verplicht op VOORHAND, 
via info@boomgaardenstichting.be
of via tel. +32 (0)12 39 11 88

prijs voor NBS-leden en Velt-leden: € 14
prijs voor niet-leden: € 18

lesgever van dienst
A. Meyermans 
In volle actie

dubbele U-vorm



HN 2015-1   5

NBS-Plantactie 2015

Momenteel kunnen we u nog zowat alles aanbieden wat de folder aangeeft,  
op enkele uitzonderingen na.

De eigen NBS-kwekerij voorziet 
nl. prachtig en goed ontwikkelde 
planten van zowel kers, appel, peer 
en pruim met 2 à 3 jarige kroon en 
met een stevige stam (van eerder 12 
dan 10 cm omtrek op 1 m hoogte). 
Volgende variëteiten zijn hiervan 
nog in voorraad:

           - Rood Klumpke
           - Grijze Winterreinet
           - Rode Keuleman
           - Pondappel
           - Keizer Alexander
           - Rode Keiing
           - Pomme Henry
           - Berglander
           - Keuleman

Haagplanten en onderstammen 
hebben we ook in aanbod. Bestel 
tijdig want in februari maken we de 
totaalbestelling, wat de prijs beter 
maakt.

Variëteit van je grootouders?
Mocht u eigen of onbekende soor-
ten van ouders of kennissen willen 
laten openten dan is nu het ogen-
blik aangebroken om ons enthout 
te bezorgen. 

Wij kunnen dit voor jou openten 
op hoogstam, halfstam of struik,  
je kan dit dan volgend najaar reeds 
ophalen.
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 GRATIS infoblad
 voor alle fruitliefhebbers
 verschijnt 3-maandelijks

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

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE JAN 2015

             U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via  info@boomgaardenstichting.be 
             en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks é-magazine

Hoogstamnieuws 2015-1

Leivorm palmet

Voor de vorming van een palmet, uitgaande van een éénjarig snoer, kan men als 
volgt te werk gaan:
   1. Het eenjarig snoer wordt teruggeknipt  op 3 goed ontwikkelde knoppen. 
   2. Deze geven in het 2de jaar 3 goed ontwikkelde takken, waarmee de harttak en    
       de eerst etage worden aangezet. De harttak wordt op 30 cm boven deze etage 
       opnieuw op 3 goede knoppen teruggeknipt. 
   3. Het volgende jaar geeft dat ontstaan aan 3 goede takken.  
       De aanzet voor de tweede etage, enz. 

1jarig snoer                      1ste étage               palmet met 2 étages


