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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 2016-4

Voorwoord
Zondag 13 nov verwelkomen wij u in het Mechelse domein Tivoli op onze Nati-
onale fruittentoonstelling. In het kader van het 30-jaar bestaan van de Mechelse 
Pomologen kiezen we opnieuw voor deze idyllische locatie om onze vele hoog-
stamvariëteiten in de kijker te zetten. De expo luidt meteen ook het begin in van het 
winterwerk, zijnde onze jaarlijkse plantactie en de vele snoei-, aanplant- en onder-
houdsopdrachten voor zowel particulieren als publieke instanties. Voor u allen nog een 
zalig kerstfeest, een goed jaareinde en een gelukkig, gezond en vruchtvol 2017.

NBS-plantactie 2016-2017
Van november tot maart bieden wij u weer een grote variatie fruitvariëteiten 
aan, zowel als hoogstam, halfstam en struikvorm; het merendeel geteeld in onze 
eigen kwekerijen. Een volledig overzicht vindt u terug in onze ‘plantfolder’ via www.
boomgaardenstichting.be, tabblad Plantactie, of via de link NBS-Plantfolder Op een-
voudige vraag kunnen wij u deze ook gratis per post toesturen.
Voor de tuinliefhebber voorzien we in kleinfruit, alsook in struiken en kolombomen 
van appel, peer, kers, pruim, alsook diverse haagplanten. BESTEL TIJDIG!
Wij staan u bij met plantadvies, controle van de onderlinge bestuiving en de rijpheids-
tijdstippen en indien gewenst, een plantschema voor de bestelde bomen.

Gemeentelijke subsidie aanplant hoogstam
De meeste gemeenten hebben een subsidieregle-
ment voorzien. Naargelang de gemeente kan een 
subsidie van minstens 60 % worden bekomen, bij 
de aanplanting van hoogstam appel, peer, pruim 
of kers (met één steunpaal en één bindband). 
Voor Riemst, Borgloon, Wellen en Zutendaal 
kan u rechtstreeks bij NBS terecht. Informeer u 
dus steeds bij uw gemeentelijke diensten of bij het 
NBS-secretariaat. 

Verder kan u een beroep doen op onze zustervereniging NBSW (Natuur en Boom-
gaarden Sociale Werkplaats) om uw bomen professioneel te laten aanplanten.

Bestellen kan via tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, info@boomgaardenstichting.be 
of per post gericht aan het NBS-secretariaat in Vliermaal.

http://www.boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/pdf/Plantfolder%202016.pdf
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Boomgaardtips voor de herfst
• Controleer regelmatig het bewaarfruit op rotte of aangetaste vruchten.
• Bescherm de fruitbomen tegen vraat van wild of graasdieren. Zowel konijnen, 

hazen, schapen, paarden, ezels als sommige koeienrassen beginnen tijdens de 
wintermaanden aan de schors van de fruitbomen te knagen en kunnen zodoende 
de bomen sterk verzwakken of zelfs geheel doen afsterven. Een afdoende be-
scherming met een stevige korf kan deze schade voorkomen!

• Controleer de door ziektes aangetaste scheuten en takken.                                     
Zieke delen worden in de mate van het mogelijke weggesnoeid en uit de boom-
gaard verwijderd. Zeker de door witziekte aangetaste scheuttoppen kan u best 
wegsnoeien om nieuwe infecties in het voorjaar te verminderen.

• Het is ook tijd voor herstellen, reinigen en slijpen van het snoeigereedschap. 

Reinette Hernaut in de kijker

De NBS biedt de geïnteresseerde boomgaardliefhebbers kwaliteitsvol snoeigereed-
schap: snoeischaar F2, entmes, Belgische brokken en boomzaag F60. Voor meer info 
kan u steeds terecht op ons secretariaat, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38,
info@boomgaardenstichting.be of via www.boomgaardenstichting.be

Deze zeer mooie, grote, knalrode reinet met grijsbruine stippen is een absolute 
aanrader voor zowel liefhebber als professionele teler. Gezond, jaarlijks dragend, 
ideaal voor zowel sap als dessert en een zeer goede bewaarvrucht.

De NBS biedt de fruitliefhebbers nog goede kwali-
teitsbomen aan van Reinette Hernaut in alle vor-
men en maten! Informeer bij het NBS-secretariaat.

• Reinette Hernaut rijpt in oktober en is dankzij 
zijn goede natuurlijke bewaring gemakkelijk 
houdbaar tot eind januari.

• Het vruchtvlees is wit, sappig, krakend, zoet met 
een zwakzure smaak en aangenaam aroma.

• Het is een sterke, groeikrachtige variëteit volop 
voor de natuurlijke teelt aan te bevelen. Ze vormt 
mooie rustieke kruinen en is ideaal geschikt voor 
de boomgaardteelt als hoog- of halfstam, maar 
ook aanbevelenswaardig als struik of leivorm 
voor de fruittuin.

• Gezonde, takvaste, zeer vruchtbare variëteit die 
ieder jaar draagt.
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Eerstvolgende activiteiten 2016
zo 13 nov
9 u. - 17 u.

Nationale NBS-fruittentoonstelling
Expo van meer dan 500 appel- en peervariëteiten
Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, 
2800 Mechelen

do 24 nov
om 19 u. 

Snoeien van hoogstamfruitbomen (i.s.m. RLH) - theorieles
info en inschrijven via tel. 011 31 38 98 of info@rlh.be
regio Limburg

za 26 nov
om 9 u. 

Vormsnoei hoogstamfruitbomen (i.s.m. RLH) - praktijkles
info en inschrijven via tel. 011 31 38 98 of info@rlh.be
regio Limburg

za 26 nov
9 u. - 12 u.

Basis snoei (i.s.m. RLLK) - praktijkles
Meylandt, 3550 Heusden-Zolder
info en inschrijven via tel. 011 78 52 59, dhr. Peter Roosen

za 3 dec
om 9 u.

Basis snoei (i.s.m. RLH) - praktijkles
info en inschrijven via tel. 011 31 38 98 of info@rlh.be
regio Limburg 

Activiteiten kunnen steeds aangepast of toegevoegd worden. 
Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be

Fruitaanbod seizoen 2016
Het najaar is weer de tijd om onze voorraad bewaarfruit en fruitproducten voor 
geruime tijd aan te vullen! Het fruit uit onze eigen NBS-hoogstamboomgaarden 
wordt geteeld zonder pesticiden, zonder kunstmest. Wij bieden u aan:

• Appels: Berglander, Notarisappel, Paradijsappel, Pondappel, Schone van 
Boskoop, Keuleman, Trezeke Meyers, Marbrée de Watervliet ... aan € 1,5/kg.              
Sterappel en Court-Pendu aan € 2/kg.

• Peren: Beurré Alexander Lucas ... aan € 1,5/kg.

Geschenkverpakking - Op aanvraag maken wij voor u 
een korf van 10 kg bewaarappels met verschillende va-
riëteiten, eventueel aangevuld met andere NBS-fruitpro-
ducten zoals stroop, ambachtelijke stroop, een boek ...                                                                   
Afhankelijk van wat u kiest, kan u de prijs van deze korf dus zelf 
bepalen. Tevens een ideaal geschenk voor Kerst en/of Eindejaar.

Bestellen kan via het NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38 of
info@boomgaardenstichting.be Opgelet! - Het dagaanbod is steeds afhankelijk 
van de rijpings- en bewaarperiode van de fruitvariëteiten.

TIP
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Lessenreeks 2017
i.s.m. VELT-regio Turnhout

i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Hoogstamfruitbomen en kleinfruit,
aanplanting, kweek, snoei en verzorgin

za 25 feb
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme
theorieles - Stadsboerderij Turnhout

za 11 mrt
9 u. - 12 u. 

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei
theorieles - Stadsboerderij Turnhout

Vorm- en onderhoudssnoei
praktijkles - op locatie

za 25 mrt
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen
praktijkles - op locatie

za 22 apr
9 u. - 12 u.

Enttechnieken
praktijkles - op locatie

za 20 mei
9.30 u. - 10.30 u.
10.30 u. - 11.30 u.

11.30 u. - 13.30 u.

Kleinfruit - theorieles
Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
bij fruitbomen - theorieles - Stadsboerderij Turnhout

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
bij fruitbomen - praktijkles - op locatie in een boomgaard

za 24 juni 
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden
praktijkles - op locatie

za 19 aug
9 u. - 12 u.

Zomersnoei
praktijkles - op locatie

za 7 okt
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit
theorieles - locatie nog te bepalen
Met mogelijkheid tot proeven

Praktische informatie
Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet-leden.
Deze som kan gestort worden op rekening BE65 4518 5253 9196 van NBS.

Voor verdere info en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren terecht op het 
NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be 

Activiteiten kunnen steeds aangepast of toegevoegd worden.
Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be
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GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks
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De NBS-stroop - ‘nouveau est arrivé’
Onze ambachtelijk gestookte stroop van dit seizoen is afgewerkt. Zoals altijd gestookt van fruit 
uit onze eigen NBS-hoogstamboomgaarden, op natuurlijke wijze geteeld en zonder enige toe-
voeging. Stroop is van nature (verantwoord) zoet en jarenlang houdbaar mits koel en droog 
bewaard. Ontdek onze varianten van:

puur PEER PEER-APPEL (80 % - 20 %)

à € 5/potje (600 g) à € 5/potje (600 g) Dubbelflippenstroop
Korsoneispeerstroop à € 5/potje (600 g) Wijnpeerstroop

à € 4,5/potje (600 g) gemengde stroop

puur APPEL Sterappel-Boskoopstroop (40 %  Sterappel - 40 % Boskoop - 20 % peer)

à € 5/potje (600 g) Bijzonder! Zowel van kleur als structuur.

NBS-specialiteit NBS-specialiteit

à € 5/potje (300 g) Kersenstroop zacht en zoet!

à € 5/potje (300 g) Kers-Oogstappelstroop à € 3,5/potje (300 g) gemengde pruimenstroop

à € 5/potje (300 g) Aardbei-appelstroop à € 4,5/potje (400 g) Oogstpruimstroop

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


