
HN 2017-2    1     



HN 2017-2    2     

Voorwoord 
Eind april vernietigde de lentenachtvorst op vele plaatsen een groot gedeelte van 
de fruitproductie van 2017. Terwijl we de vruchtzetting nog onzeker afwachten 
richten we ons op de zomerwerkzaamheden. Onze activiteiten zullen jullie stimule-
ren om de bomgaard te leren kennen als een uniek biotoop. Voor de 14e Euregionale 
kersenhappening ‘de KERS®’ nodigen we jullie uit op 9 juli in de mooie omgeving 
van kasteeldomein Alden Biesen te Bilzen. Breng zeker familie en vrienden mee naar 
dit ontspannend en leerrijk evenement. Ondertussen staat ‘De SAPMOBIEL®’ al 
paraat om uw fruit te persen! Neem zeker reeds een kijkje op onze website 
www.desapmobiel.be. Tijdig inschrijven is de boodschap!

Leaderproject
Het ‘LEADER’ project ‘Boomgaard als school en atelier’ kadert in de Europese 
projecten voor plattelandsontwikkeling.  
Het doel is de waarden en het nut van de  
hoogstambomen bij te brengen aan onze  
jongeren en aan iedereen die met het leefmilieu 
begaan is.  

Onlangs werd de werkvorm ‘bij-leren in de  
boomgaard’ uitgetest voor kinderen van het 
5e en 6e leerjaar van  G.B.S. Op Dreef Zelem. 
Met behulp van een door de NBS uitgewerkte
lesbundel konden de leerkrachten een inleidende les geven. Deze succesvolle activiteit 
werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van enkele NBS-lesgevers, de enthousiaste 
leerkrachten en leerlingen en een plaatselijke imker. Andere workshops (o.a. over de 
biodiversiteit in de boomgaard, de verschillende fruitvariëteiten en het verwerken van 
de oogst) staan op stapel. Naderhand brengen we deze werkvormen, cussussen en les-
bundels online, zodat we een hand kunnen reiken naar andere scholen en verenigingen 
om onze boodschap breed te verspreiden.

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 2017-2

http://www.desapmobiel.be


HN 2017-2    3     

Eerstvolgende activiteiten 2017
za 17 juni 
14 u.

Druiventeelt - theorie (i.s.m Stad mechelen)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 1 juli
14 u. - 17 u.

Zomersnoei - praktijk (i.s.m. RLZH) 
inschrijven via dhr. Joachim Lambrechts, tel. 016 81 91 63 
Vissenaken (Tienen) 

zo 9 juli 
10 u. - 17 u. 

14e Euregionale Kersenhappening ‘de KERS®’ 
Landcomanderij Alden Biesen 
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

za 12 aug
10 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijk 
Keizelboomgaard                                                                                               
t.h.v. Keizel nr. 40, 3590 Diepenbeek

zo 20 aug 
14 u. - 17 u.

Pruimenproefdag (NBS i.s.m Groendienst) 
Hof ter Saksen, 9120 Beveren

zo 27 aug 
10 u. - 18 u.

Pruimenproefstand (NBS i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed) 
Provinciaal domein Puyenbroeck,  
Puyenbrug 1A, 9185 Wachtebeke

Nu te noteren en niet te vergeten!
zo 10 sept Keizelfeest!  

Viering 30-jarig bestaan van de Keizelboomgaard
zo 22 okt 
10 u. - 17 u.

NBS-Nationale fruitexpo
tentoonstelling van meer dan 500 appel- en peervariëteiten
proef- en aankoopmogelijkheid van 10-tallen fruitvariëteiten 
KTA Horteco 
de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde

Onze activiteiten worden regelmatig bijgewerkt. Hou daarom best regelmatig onze 
website www.boomgaardenstichting.be in de gaten of surf naar onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting
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NBS - Kersenstroop
Hedelfinger stroop van hoogstam 
300 g aan € 5

ZONDER de minste 
toevoeging van kleur-, 
smaak-, zoetstoffen of 
wat dan ook!

NBS-appelsap
ENKEL en ALLEEN 100 % sap rechtstreeks door de Sapmobiel® geperst uit eigen 
NBS-hoogstamvruchten. Bij ons geen mooie woorden om een klein percentage echt 
vruchtensap te verdoezelen, zoals bij vruchtenlimonade, vruchtensapfrisdrank … 
Concentraat is dan weer uitgedampt vruchtensap, na transport aangelengd met leiding-
water en mogelijk verrijkt met andere additieven.  Bij ons kiest u voor PUUR, en niet 
duur:

Appelsap
bag-in-box (5 liter) aan € 10
bag-in-box (3 liter) aan € 6,5

Kersensap 
mengsap van kers met wat appel
bag-in-box (3 liter) aan € 8,5

PROMO: vanaf 2 boxen aan € 7/box

100 % natuurlijk 
sap & stroop

Tips 
• De lentenachtvorst van eind april heeft vele bloesems van de fruitbomen ernstig 
beschadigd. Op vele plaatsen is de oogst zo goed als verloren of toch zeer sterk gere-
duceerd. Bij de meeste kersenbomen komen slechts zeer weinig vruchten tot ontwik-
keling. Toch raden we aan de bomen goed leeg te plukken van zodra de vruchten rijp 
worden. Op deze manier kunnen we wellicht de populatie van de Europese kersen-
boorvlieg en van de Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii) sterk verkleinen. Deze 
laatste kan zich wel nog verder vermeerderen op ander ‘rood’ fruit zoals frambozen, 
bramen, druiven, aardbeien …  Best geen overrijp of rottend fruit in de tuin of boom-
gaard achterlaten!
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• Begin juni is het ideale moment om water- of stamscheuten te verwijderen. Ze 
zijn nog kruidachtig en kunnen makkelijk uitgebroken worden. Op deze manier scheur 
je ook de onderogen uit, zodat op deze plaatsen geen nieuwe scheuten meer uitschie-
ten.  

• Tot de zomer moeten we extra aandacht geven aan de pas geplante bomen van 
afgelopen winter. Nu ze volop jonge bladeren en scheuten maken, neemt de verdam-
ping sterk toe. De bodem afdekken met compost of mulch en regelmatig water geven 
tijdens droge periodes, zorgt er voor dat de wortelomgeving voldoende vochtig blijft. 
Wanneer er in de boomgaard graasdieren komen, moeten de bomen goed beschermd 
worden met korven die voorkomen dat er aan de stam of takken geknaagd kan worden. 
 
• Kersen en pruimen snoeien we best in de periode juist voor de bloei of na de 
oogst. Wanneer er in kersenbomen takken weggesnoeid worden, laten we best een 
stomp staan. De boom kan de sapkanalen van een kleinere snoeiwonde sneller met 
wondweefsel dichtgroeien. Indien er toch nog gomvorming optreedt, dikwijls door een 
bacteriële infectie, dan zit die niet direct in de stam of de dikkere gesteltakken, maar 
blijft ze beperkt tot de stomp. Dikkere takken wegzagen vergt langere stompen (wel 
tot 50 cm). 

Oculeren (of schildgriffelen)
Dit is momenteel in kwekerijen een der meest toegepaste veredelingsmethoden. 
Hierbij wordt slechts één oog van de gewenste variëteit, samen met wat schors, 
overgeplant onder de schors van een geschikte onderstam.

Praktische handleiding! 
Oculeren en chipbudden van fruitbomen, 
vruchtdragende planten en andere houtige gewassen.

NBS-educatieve brochure 3 - 2de uitgave
 
A5-formaat met o.a.:

-Wat is oculeren? Waarom oculeren?
-Geschiedenis?
-Oculeren met slapend oog, bloemknopoculatie, chipbud-
ding of oogenting, werktuigen en materialen

Bestellen kan door overschrijving van € 10 + PORT € 2,50 (buiten België € 4,50) 
op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS met vermelding ‘Oculeren en 
chipbudden’.
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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 2017

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 E-magazine.
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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 minimum 75 kg fruit en wil je 
hiervan graag je eigen 100 % natuurlijk sap laten maken? Schrijf dan in en wees er als 
één van de eersten bij!

zo 17 sept. ‘Smaakfestival’  Dorpstraat - 3830 Wellen
za 23 sept. Demerstrand, Stationstraat - 3950 Diepenbeek
ma 25 sept. ‘Wonderwijzer’ Hoogstr. 41, 3690 Zutendaal
zo 1 okt. ‘Tuinbouwschool’ Antwerpsesteenweg 145 - 2800 Mechelen 
di 3 - vrij 6 okt. Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 , 3390 Tielt-Winge
za 7 okt. ‘Tuinbouwschool’ Diestersteenweg 146 - 3800 Sint-Truiden 
ma 9 okt. Sint-Jorisheem, Hendriksveldstraat z/n, 3570 Alken
wo 11 - za 14 okt Parking Alden Biesen, Kasteelstraat, 3740 Bilzen

wo 18 okt. Sint-Albertuscollege ‘SALCO’ 3000 Leuven

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

http://www.desapmobiel.be
http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

