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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

Hoogstamnieuws 2015-3
Voorwoord
Met onze succesvolle editie van ‘de KERS® 2015’ achter de rug, geven we in dit 
nummer de koers van de NBS voor het begin van het najaar aan.  
We hebben heel wat voor u in petto, zoals ‘De Sapmobiel®’ die vanaf midden septem-
ber terug op diverse plaatsen in Vlaanderen zal klaarstaan om uw appels te persen… 
in oktober onze nationale fruittentoonstelling in ontmoetings- en belevingscentrum 
Hoeve Hangerijn (Brugge), lokale fruitactiviteiten en de vele snoeilessen…  
Tevens starten reeds de voorbereidingen voor onze plantactie (plantseizoen) 2015-
2016, waarvoor nu reeds de eerste aanvragen binnenkomen. Wij hopen u te mogen 
begroeten op één van onze vele activiteiten en/of lessen en zeker op onze nationale 
expo in Brugge, waar wij u versteld zullen doen staan van de vele bestaande appel- en 
peervariëteiten. Alvast tot dan!

NBS-plantactie 2015-2016 – plantfolder (meer dan 500 variëteiten)
November betekent meteen ook de start van onze jaarlijkse  
plantactie ‘Fruitvariëteiten van weleer’ waarop u beroep kan doen 
om uw aanplantingsproject te realiseren. 
Ontdek ons ruim aanbod van oude fruitvariëteiten, zowel van alge-
mene als bijzondere appels, peren, kersen, pruimen, noten, nectarines, 
abrikozen … Aangevuld met struiken (druiven, bessen …), leivormen 
en onderstammen, diverse haag- en houtwalplanten … 
Het plantgoed kan u bekomen op onze afhaaldagen, of professioneel 
laten aanplanten door onze zusterorganisatie NBSW (Natuur en 
boomgaarden Sociale Werkplaats).  
NBSW kan terugblikken op een jarenlange ervaring van werkzaam-
heden van aanplant, snoei, onderhoud … van boomgaarden, fruittui-
nen, hagen, houtkanten … en dit aan een sociaal tarief!

Vraag nu reeds onze nieuwe plantfolder 2015-2016 aan via tel. 012 39 11 88 of  
info@boomgaardenstichting.be  en deze wordt u GRATIS bezorgd via post of e-mail. 
De folder is ook onmiddellijk te raadplegen (en te downloaden) op de NBS-website, 
www.boomgaardenstichting.be, onder het tabblad ‘Plantactie’. Veel plantplezier!
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Voor bijkomende boomgaardtips en raadgevingen aangaande snoei, aanplant, ziekten 
en plagen … verwijzen wij graag naar ons driemaandelijks informatieblad Pomologia 
waarvan u zich lid kan maken. U kan ook steeds terecht bij het NBS-secretariaat  
via. tel. 012 39 11 88, mail info@boomgaardenstichting.be,  
of via de NBS-website www.boomgaardenstichting.be 

Boomgaardtips
• Zomersnoei is vooral nuttig voor sterk groeiende, weinig productieve bomen. 

Snoeien tijdens de zomer (vanaf half augustus) heeft een remmend effect op 
de groei, tevens geeft het de mogelijkheid om overmatige scheuten te verwijde-
ren, die ontstaan zijn als reactie na sterke ingrepen tijdens de wintersnoei.  
Waterloten binnenin de kruin, kunnen in augustus nog met de snoeischaar verwij-
derd worden, maar ideaal is om ze handmatig uit te scheuren (met ‘hieltje’) vroe-
ger in de zomer, waardoor de onderogen mee verwijderd worden. Het wegnemen 
van overbodig hout tijdens de zomersnoei verbetert de lichtinval in de boomkruin, 
waardoor de vruchten uiteindelijk meer suikers zullen bevatten. Tevens zorgt een 
open kroon voor sneller opdrogende bladeren en takken, waardoor ziektes en 
plagen minder snel kunnen infecteren. 

• Opruimen van valfruit is een maatregel die in de 
biologische fruitteelt zeker zijn effect heeft.  
De meeste voortijdig rijpende en vallende vruchten 
bij appel, peer en pruim zijn aangetast door de appel-, 
peren- of pruimenmade, ook wel wormstekigheid 
genoemd (rupsen van het fruitmotje).  
We verminderen de populatie wanneer we de aange-
taste vruchten tijdig uit de boomgaard verwijderen, 
d.w.z. vooraleer de rupsen helemaal volgroeid zijn 
en terug uit de vruchtjes kruipen.  Het fruitmotje bij appels kan tijdens warme 
zomers een tweede generatie hebben. De rupsen van deze 2de generatie beschadi-
gen het rijpende fruit nog in veel grotere getallen. Zaak is om aangetaste vruchten 
tijdig op te sporen en uit de bomen te plukken of van de bodem op te rapen!  

• Walnotenbomen snoeien we enkel bij volle bladstand, van eind juni tot 
en met september, of direct na de bloei (mei). Notelaars groeien de gemaakte 
snoeiwonden niet snel dicht, zeker niet wanneer er geen bladactiviteit meer is. 
Niet afgedichte snoeiwonden aan dikkere takken kunnen alsnog in het voorjaar 
gaan ‘bloeden’, van zodra de opdruk te hoog wordt. Door het wegvloeien van dit 
suikerrijk sap verliest de boom veel van zijn energie en reserves. Grotere snoei-
wonden, zeker bij het snoeien later in de zomer, worden het best ingestreken met 
een wondafdekmiddel zoals bijvoorbeeld ‘Lac Balsam®’.    
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Ambachtelijke, puur natuurlijke stroop
Oorspronkelijk door onze voorouders gestookt als broodbeleg om een teveel aan fruit 
te conserveren, is stroop doorheen de jaren geëvolueerd van beleg tot een geliefd 
product in de gastronomie. Het is ideaal als smaakmaker in talrijke zomer- en 
wintergerechten en vooral ook in desserts. Stroop stoken is een waar ambacht! – Onze 
ambachtelijk bereide stroop naar aloude traditie is vrij van toegevoegde suiker, be-
waarmiddelen en smaakstoffen en kent een breed smakengamma. U kan kiezen uit:

De Sapmobiel® en perskalender 2015
‘De Sapmobiel® komt in vele regio’s van Limburg, Brabant en Antwerpen om de 
oogst uit de plaatselijke boomgaarden te persen zonder enige toevoeging. Het sap 
wordt vervolgens gepasteuriseerd en afgevuld in ‘bag-in-box’-verpakkingen van 
3 l of 5 l. Aan prijzen buiten ALLE concurrentie!

• Particulieren aan:
 ∙ € 5,50 per 5-literbox (btw en ecotax inbegrepen)
 ∙ € 3,75 per 3-literbox (btw en ecotax inbegrepen)

• Fruittelers en groothandelaars genieten uitzonderlijke
   handelsprijzen vanaf 2500 liter (prijzen op aanvraag)

Heeft u minstens 4 kisten appels (=100 kg), dan kan u zich inschrijven voor een van 
onderstaande persdagen in uw regio. Tijdig reserveren is echt de boodschap! 
Voor een update en/of wijzigingen van onze perskalender raden wij aan van regel-
matig te surfen naar www.desapmobiel.be of www.boomgaardenstichting.be 

Kersenstroop  aan € 5
• Kersen-oogstappelstroop (300 g)
• Nieuw Kersenknijpstroop  
250 ml/flesje 
 

Variëteitstroop
aan € 4,50/potje (600 g)
• gemengde stroop (peer/appel)

Bijzondere stroop
aan € 3,50/potje (300 g)
• Oogstpruimstroop
• Kweepeerstroop

    
    Beperkt aanbod
    Wees er snel bij
    aan € 5 / potje (300 g)



HN 2015-3 4

Perskalender
do 10 sept Vliermaal parking rusthuis, Kersendaelstraat
vr 11 sept Nijlen Scouts & gidsen, Broechemsesteenweg 219
zo 13 sept Stevoort Kermtstraat 149
ma 14 en di 15 sept Kortessem Kerkplein
wo 16 sept Zutendaal Zuurbroekstraat 11
do 17 en vr 18 sept Bilzen Alden Biesen, Kasteelstraat 6
zo 20 sept Wellen Dorpsplein
di 22 sept Hoepertingen Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 10
wo 23 sept Peer Marktplein
do 24 en vr 25 sept Tielt-Winge Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22
za 26 sept Diepenbeek Demerstrand, Stationstraat 27
zo 27 sept Tongeren Kruisvindingstraat (Mal)
ma 28 sept Alken locatie wordt nog meegedeeld
di 29 en wo 30 sept Kontich Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95
do 1 okt Lummen Sint-Ferdinand, Ferdinandstraat 1
vr 2 okt Tienen VIA Sint-Jozef, Waaibergstraat 5
za 3 en zo 4 okt Mechelen Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65
ma 5 okt Tremelo Molenbergstraat 20, 3128 Tremelo
wo 7 okt Geel De Waaiburg, Kameinestraat 35
do 8 okt Hoegaarden Tiensestraat 43 (parking voor de sporthal)
vr 9 okt Hoegaarden Tiensestraat 43 (parking voor de sporthal)
za 10 okt Nijlen Scouts & gidsen, Broechemsesteenweg 219
ma 12 en di 13 okt Borgloon Stroopfabriek, Stationstraat 54
wo 14 okt Riemst Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8c
do 15 okt Voeren Moelingen, Kerkplein
vr 16 okt Rotem Ommersteyn, Schiervellaan 5
zo 18 okt Houthalen Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6
wo 21 okt Sint-Truiden Heide 18
vr 23 okt Vliermaal parking rusthuis, Kersendaelstraat
zo 25 okt Genk Vennestraat
ma 26 okt Hasselt Daltonschool 2, Vrijwilligersplein 3

Info en inschrijven via tel. 012 39 10 36 of nbsw@boomgaardenstichting.be 
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, voorkeurdatum,  
de hoeveelheid te persen fruit en gewenste afvulling in 3 of 5-literbox. 
(!) Geplande persdagen kunnen desnoods gewijzigd of afgelast worden.

Bijzondere stroop
aan € 3,50/potje (300 g)
• Oogstpruimstroop
• Kweepeerstroop



HN 2015-3 5

Eerstvolgende activiteiten 2015
za 22 aug ’15
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles 
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers
regio Limburg

zo 23 aug ’15
10 u. - 18 u.

Pruimenproefstand (NBS i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed)
Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

zo 23 aug ’15
13.30 u. - 17 u.

Snoei kleinfruit, druiven en kiwi’s - praktijkles
Achter de wereld 4, 2230 Herselt

ma 25 aug ’15 
19 u. – 22 u.

Zomersnoei pruim en kers - praktijkles 
(NBS i.s.m. Reg. Landschap Haspengouw en Voeren)
inschrijven via tel. 011 26 50 80, mevr. Mieke Vanlangenaeker 
regio Limburg

vr 28 aug ’15
za 29 aug ’15
13 u. – 16.30 u.

Zomersnoei - theorie- en praktijkles
(NBS i.s.m. Reg. Landschap Noord-Hageland)
inschrijven via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 05 sept ’15
14 u. – 16 u.

Rondleiding museumtuin Gaasbeek
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

zo 06 sept ’15
10 u. tot 13 u.

Keizelproefdag
Maak een prachtige wandeling doorheen onze 
Keizelboomgaard (20 ha); deze boomgaard 
maakt deel uit van de NBS-genenbank Vlaan-
deren. Je kan er tevens pruimen proeven en 
vergelijken! Onder begeleiding van onze gids, 
dhr. Erno Eersels.

za 12 sept ’15 
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

za 19 sept ’15 
10 u. – 16 u.

Bilzen de boom in
Raap je eigen appels en laat ze omvormen tot lekker sap!
inschrijven via tel. 012 39 11 88 of  
nbsw@boomgaardenstichting.be 

za 26 sept ’15 
9 u. – 12 u.

Variëteitenkeuze & het oogsten en bewaren van fruit
theorieles - inschr. via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers 
regio Limburg

zo 11 okt ’15
10 u. – 17 u.

NBS-nationale fruittentoonstelling
(NBS i.s.m. Regionaal Landschap Houtland en stad Brugge)
3de fruithappening knAPPEL en babbel
expo van 100-den appel- en peervariëteiten
de hoogstamboomgaard tegenover Hoeve Hangerijn, 
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge
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Afzender NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

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

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

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

Hoogstamnieuws 2015-3

NBS-nationale fruittentoonstelling
Hoeve Hangerijn, 

Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge

3de fruithappening knAPPEL en babbel
zo 11 okt ’15  -  10 u. tot 17 u.

tentoonstelling van meer dan 500  
appel- en peervariëteiten

proef- en aankoopmogelijkheid  
van 10-tallen fruitvariëteiten

determinatiestand

infostand NBS-plantactie 

boeken- en materialenstand

sap- en stroopstand en
fruitverwerkingsmogelijkheden

GRATIS TOEGANG

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


