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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 2016-2
Voorwoord
De winterwerken zijn beëindigd, lente- en zomeracties volgen. Onze eerstvolgende 
activiteiten vind je reeds op volgende bladzijde. Zondag 10 juli loopt onze traditionele 
Euregionale kersenhappening ‘de KERS®’ in Alden Biesen en dit jaar gaat de Sapmo-
biel® uitzonderlijk vroeg op tocht. Neem regelmatig eens een kijkje op  
www.desapmobiel.be - tijdig inschrijven is zeker de boodschap!   
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten waarbij educatie 
steeds centraal staat, maar nooit los van de nodige ontspanning. Alvast tot dan!

Boekennieuws
Zopas verscheen de 4de uitgave van Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen.
Het werk werd in opdracht van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen gemaakt 
door de Nationale Boomgaardenstichting en beschrijft meer dan 100 variëteiten met 
hun historiek, vruchtkenmerken, cultuurgegevens, gebruik ... Voor deze 4de uitgave 
werden in het bijzonder de bestuivingstabellen onder de loep genomen door Ludo 
Royen en Paul Van Laer. Het tweede gedeelte behandelt stapsgewijs, geïllustreerd met 
tekeningen en foto’s, hoe aan te planten, hoe te snoeien, ziektes te voorkomen, oogsten 
en tenslotte het verwerken van fruit.

Wij bieden u dit werk ‘HOOGSTAMFRUITBOMEN IN WEST-VLAANDEREN’ 
aan aan de voordeelprijs van € 10 INCLUSIEF VERZENDKOSTEN. 

PROMOTIEAANBOD!

• de 2 werken West-Vlaanderen + Limburg samen à € 30 (+ € 6,50 verz.) = € 36,50
• de 3 werken West-Vlaanderen + Limburg + Antwerpen samen à € 40 (+ € 6,50 

verz.) = € 46,50 
In beide gevallen gratis de brochure ‘Hoogstamboomgaarden in Haspengouw’ erbij.

Te bekomen door overschrijving van het gekozen bedrag op rekeningnummer  
BE65 4518 5253 9196 van NBS met vermelding ‘promo boeken’.
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Eerstvolgende activiteiten 2016
wo 1 juni 
15 u. - 18.30 u.

Streekproductenmarkt + infostand NBS
Kerkplein Kortessem

za 11 juni 
om 14 u.

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. Stad Mechelen)
deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 10 juli 
10 u. - 17 u.

13de Euregionale kersenhappening 
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

vr 26 en za 27 aug 
10 u. - 16.30 u.

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. RLNH)
inschrijven via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 27 aug 
9 u. - 16 u. 

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. RLGC)
inschrijven via tel. 02 253 43 04, dhr. Brecht Vermote
regio Vlaams-Brabant

zo 28 aug 
10 u. - 18 u.

Pruimenproefstand (i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed)
Op de 20ste en speciale feesteditie van de Levend Erfgoed 
Expo! Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a,  
9185 Wachtebeke

zo 04 sept 
13.30 u. - 18 u.

NBS-infostand op de Landschapsdoedag (i.s.m. RLHV)
Park Rooierheide, Rooierheidestraat 100,  
3590 Diepenbeek

do 08 sept 
om 19 u.

Snoei van steenvruchten en gebruik van materialen
praktijkles (i.s.m. RLHV)
inschrijven via tel. 011 26 50 81, mevr. Eliane Erens
regio Limburg

za 10 sept 
om 14 u.

Proeven in de boomgaard (i.s.m. Stad Mechelen)
Gratis proeven van vele appel- en perensoorten.
Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 11 sept 
10 u. - 13 u.

Proefdag fruitvariëteiten van weleer
Beleef een prachtige gegidste wandeling doorheen onze unieke 
Keizel-boomgaard (20 ha), gelegen op de rand van vochtig Has-
pengouw. Deze, tevens als monument beschermde, boomgaard 
herbergt een enorme collectie diverse fruitvariëteiten. Kom het 
verschil tussen plukrijpheid en eetrijpheid zelf ondervinden…       
Keizel t.h.v. huisnr. 40, 3590 Diepenbeek

De lessenreeks 2016 in Ranst is jammer genoeg volledig volzet, maar volgend jaar 
wordt dezelfde lessenreeks in de buurt georganiseerd (i.s.m. RLGKN), nl. in Turn-
hout. De data kan je terugvinden op onze website www.boomgaardenstichting.be.  

Activiteiten kunnen steeds aangepast of toegevoegd worden. 
Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be.
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Kersen- en pruimenaanbod 
Deze vruchten horen bij de zomer; ze zijn er dus maar even en daar moet je met volle 
teugen van genieten! Lekker uit het vuistje of verwerkt in talloze heerlijke zomer- 
recepten.

Kersenaanbod, aan € 4/kg - Wij bieden een gevarieerd aanbod van kersen uit de 6 
hectare grote kersenboomgaard van Alden Biesen en onze eigen boomgaarden.
donkere kersen: Bruine Bigarreau, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Kordia, Regina, 
Schneiders Späte Knorpelkirsche … 
bonte kersen: Bigarreau Napoléon, Wimmertingse …  

Pruimenaanbod 
Tevens is er vanaf augustus een ruim aanbod van pruimenvariëteiten. 
aan € 1,50/kg: Mirabellen, Sultan, Monarch, Myrobolaan, enkele en dubbele Altesse, 
Reine Claude d’Oullins …
aan € 2,50/kg: Reine Claude d’Althan (Conducta) en Reine Claude Crottée

Bestellen kan mits onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen en het verschul-
digde bedrag op onze rekening te storten. U kan het formulier ook mailen via  
info@boomgaardenstichting.be of faxen via 012 74 74 38.   

Vooraf bestellen is noodzakelijk, want kersen en pruimen moeten snel na het plukken 
worden verhandeld. Opgelet! - Indien u graag specifieke variëteiten wil, raadpleeg dan 
het NBS-dagaanbod alvorens te bestellen. Dit kan via tel. 012 39 11 88.

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 wil afhalen:
• Kersen en/of pruimen op het NBS-secretariaat in Vliermaal, 
  op ….…./…..…/……..…om ………… u.
• Kersen in Alden Biesen (ten laatste om 15 u.)  tijdens de kersenhappening 
  ‘de KERS®’ op 10 juli 2016, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
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Zomersnoei 2016
De tijd voor zomersnoei is weer aangebroken. U kan hiervoor steeds bij ons terecht, 
maar ook voor het snoeien van hagen, een onderhoudscontract of de realisatie van een 
eigen plant-project, seizoen 2016-2017, door NBSW. 

U kan ons contacteren via info@boomgaardenstichting.be, via tel. 012 39 11 88 of via 
fax 012 74 74 38. Wij bezorgen u een gedetailleerde offerte, een aanplantingsplan en 
staan garant voor een verzorgde en degelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Vormsnoei van druiven
Vormsnoei
In zijn oervorm was de druivelaar een klimplant die zich zoals lianen en wilde wingerd 
in de boomkruinen slingert. Willen we min of meer geordende en overzichtelijke plant 
bekomen, zullen we de hoofdtak(ken) moeten leiden, langs een draad, een houten sta-
ketsel of over een pergolaconstructie. De uiteindelijke vorm kiezen we zelf. In een tuin 
zal dit afhangen van de mogelijkheden ter plaatse of de goesting van de teler. 

Het begin
Vertrekkende van een éénjarige stek is het noodzakelijk het jonge, dunne plantje terug 
te snoeien tot een 3-tal ogen boven de grond. Hieruit ontspruit een nieuwe scheut, soms 
twee of drie, maar we laten slechts één verder groeien om deze zo krachtig mogelijk te 
maken.

Meer weten over de snoei van druiven?
Als lid ontvangt u 4 maal per jaar ons ledentijdschrift Pomologia. Als u nu lid wordt, 
ontvangt u ook nog uitgave 2015-4, waarin u het volledige artikel van ‘de snoei van  
een druivelaar’ kan lezen. 

U kan lid worden door min. € 20 te storten op rekening BE65 4518 5253 9196 
op naam van NBS vzw, met vermelding ‘lidgeld 2016 + druiven’. (met factuur = + € 5)

Teelt van buitendruiven aan muur of draad

Deze in 2013 volledig vernieuwde, 40 blz. tellende, brochure 
(derde druk) behandelt bouw en vermeerdering van de druif, 
planting, plantsystemen, snoeivormen, snoeihandelingen … 
en geeft tevens een overzicht van de belangrijkste variëteiten 
van tafel- en wijndruif voor buiten.

Bestellen kan door overschrijving van € 7,50 + PORT € 2,50  
(buiten België € 4,50) op rekening BE65 4518 5253 9196 op 
naam van NBS vzw.
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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 MEI 2016

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 2016-2

Sapmobiel®

Het is weer bijna tijd voor de Sapmobiel®. Er liggen al heel wat datums vast, enkele 
van deze kan je alvast hieronder terugvinden. Heb je min. 100 kg fruit en wil je hier-
van graag je eigen 100 % natuurlijk sap laten maken? Schrijf dan in en wees er als één 
van de eersten bij!

vr 23 sept. Hoepertingen, Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 10
za 24 sept. Diepenbeek, Demerstrand, Stationstraat
do 29 sept. Ramsel, locatie volgt nog
zo 2 okt. Vlierbeek, locatie volgt nog
di 4 t.e.m. za 8 okt. Tielt-Winge, Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 
zo 9 okt. Tildonk, locatie volgt nog
ma 10 okt. Alken, Sint-Jorisheem, Hendriksveldstraat z/n
wo 12 t.e.m. vr 14 okt. Bilzen, Alden Biesen, parking Kasteelstraat 
zo 16 okt. Hengelhoef, Bezoekerscentrum, Hengelhoefdreef 6
di 18 okt. Alken, Sint-Jorisheem, Hendriksveldstraat z/n

Let op: inschrijven is verplicht! Bel tijdens de kantooruren naar +32 (0)12 39 11 88  
of stuur een mailtje naar nbsw@boomgaardenstichting.be


