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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 2017-4

Voorwoord
Dit najaar hebben wij voor u nog twee leuke en educatieve activiteiten in het 
vooruitzicht. Met nu zondag 15 okt onze fruittentoonstelling in Hillegem en op zon-
dag 22 okt onze nationale fruitexpo in de Tuinbouwschool KTA Horteco in Vilvoorde 
(Vlaams-Brabant). Bent u op zoek naar een gezellig uitstapje, fruitliefhebber of pro-
fessioneel bezig met fruit..., dan mag u deze evenementen zeker niet missen. Tot dan!

NBS-plantactie 2016-2017
Vanaf november komen de planten in rust en kunnen we het plantseizoen aanvat-
ten met opnieuw vele traditionele en lokale fruitvariëteiten die destijds zo bekend 
en verspreid waren in de boomgaarden van onze groot- en overgrootouders. Het 
merendeel telen we in onze eigen kwekerijen, zowel in hoogstam, halfstam als struik-
vorm. Wist u dat u ook in een kleine tuin een mooi aanplantproject kan realiseren? 
Dit dankzij ons aanbod van kleinfruit (bessen, bramen, frambozen, druiven …) naast 
struiken en kolombomen van appels, peren, kersen en pruimen. Wie zijn boomgaard of 
tuin wil omboorden met een haag kan zijn keuze maken tussen onze haagplanten van 
meidoorn, haagbeuk, beuk, kornoelje …

Onze plantfolder geeft overzichtelijk alle beschikbare soorten  
en prijzen weer. Via www.boomgaardenstichting.be – tabblad 
plantactie kan u de folder downloaden. Wij zetten uw bestelling 
klaar en verwittigen u wanneer u ze kan komen afhalen. Of u 
kan uw bestelling laten aanplanten door onze zustervereniging 
NBSW vzw (Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats).

Subsidie!
TIP! Informeer eerst even bij uw gemeente naar het plaatse-
lijk subsidiereglement. Heel wat gemeenten subsidiëren het 

aanplanten van hoogstamfruitbomen in het kader van landschapsherstel. Plant u aan in 
Riemst, Borgloon, Wellen of Zutendaal, dan kan u alles regelen via ons secretariaat; de 
NBS heeft met deze gemeenten een rechtstreeks contact. 

Bestellingen kunnen doorgegeven worden via tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38,
info@boomgaardenstichting.be of per post. 

http://www.boomgaardenstichting.be
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NBS gewestelijk
Nationale fruitexpo 
Vilvoorde

Met de Nationale fruittentoonstelling van NBS in 
Horteco Vilvoorde slaan we voor u, bezoeker, een 
ware dubbelslag, want:

• NBS toont er meer dan 500 appel- en peervarië-
teiten, naast proef- en verkoopstanden van oude 
hoogstam fruitvariëteiten, sap, stroop, adviesstand 
plantactie, infostand met pomologische boekwer-
ken en materialen, een determinatiestand voor uw 
onbekende vruchten ...

• HORTECO geeft de unieke kans om het grote 
schooldomein te bezoeken met 1 ha serres (met 
allerlei teelten), boomgaarden, fruitaanplantingen, 
kringlooptuin, een dierenpark met meer dan 1000 
dieren (reptielen, amfibieën, huisdieren ...), enz.

Wij hopen u allen van harte te mogen verwelkomen!

Nationale fruitexpo Vilvoorde - domein Horteco
KTA Horteco - zo 22 okt ’17 
van 10 u. tot 17 u. - inkom GRATIS

Weinig fruit, maar toch sap!
De appeloogst was dit jaar op de meeste plaatsen heel mager. De NBS heeft toch 
nog her en der wat vruchten kunnen verzamelen en er sap van geperst. We willen 
jullie in een jaar dat er weinig of geen appels beschikbaar zijn toch niet in de 
steek laten en de mogelijkheid geven om de voorraad sap aan te vullen.  

We bieden u een pakket aan van 15 liter sap (3 x 3 l appel/kers, 1 x 3 l appelsap en 
1 x 3 l perensap), normaal € 38,50, nu voor u aan de prijs van € 30,00.

Deze pakketten kan u bestellen en afhalen op ons secretariaat. Diegenen die het sap 
liever afhalen tijdens onze Nationale Fruittentoonstelling in de tuinbouwschool 
Horteco in Vilvoorde, kunnen dit vragen. Snel bestellen (vóór 19 okt) bij het 
NBS-secretariaat is dan wel de boodschap!

Via tel. 012 39 11 88 of via
info@boomgaardenstichting.be
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Eerstvolgende activiteiten 2017
zo 15 okt ’17
13 u. - 17 u.

NBS-fruittentoonstelling (i.s.m. Volkstuinen Aalst-Ninove-Geraardsbergen)
Oude boerderij naast parochiaal centrum, Diepestraat 7, 9550 Hillegem

zo 22 okt ’17
10 u. - 17 u.

NBS-nationale fruitexpo Tuinbouwschool KTA Horteco                                     
de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde (zie ook p. 3)

zo 22 okt ’17
9 u. - 12.30 u.

Snoeidemo (i.s.m. RL de Voorkempen)
Moorstraat 9, 2520 Broechem  
info en inschr. via tel. 014 85 25 14, mevr. Karen De Schutter

za 26 okt ’17
om 19.30 u.

Voordracht basisprincipes snoei fruitbomen (i.s.m. Tuinhier Ichtegem)
G.C. De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem

za 28 okt ’17
9 u. - 16.30 u.

Snoeien van fruitbomen (theorie- en praktijkles) (i.s.m. Vorming Plus)
regio Vl-Brabant - info en inschr. via tel. 016 24 47 21, mevr. Tiny Alaerts

do 16 nov ’17
za 18 nov ’17
za 25 nov ’17

Snoei van fruitbomen (theorie- en praktijkles)                                               
(i.s.m. RL Haspengouw & Voeren)
regio Limburg - info en inschr. via tel. 011 26 50 81, mevr. Eliane Erens

Voor updates van onze activiteiten neemt u  best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be

NBS-stroop en gelei
Onze ambachtelijke stroop herken je meteen aan zijn zachte smeuïge structuur 
en evenwichtig vruchtsuikergehalte. U kiest hier voor het beste van de vruchten 
en niet voor toegevoegde suikers, bewaarmiddelen ...  Maak uw keuze uit:

PEER-APPEL
-Korsoneispeerstroop aan € 5/potje (600 g)
-Légipontstroop aan € 4/potje (450 g)
-Sterappel-Boskoopstroop aan € 5/potje (600 g)
-Sterappel-Keulemanstroop aan € 5/potje (600 g)

PRUIM-KERS
-Oogstpruimstroop aan € 4/potje (400 g)
-Pruimenstroop (gemengd) aan € 3,5/potje (300 g)
-Hedelfinger kersenstroop aan € 5/potje (300 g)

Eenmalig aanbod!
-Gelei rode - witte bessen aan € 5/potje (400 g)
-Gelei van Oogstpruim aan € 6/potje (750 g)
-Coulis (*) van Oogstpruim aan € 6/potje (750 g)

(*) Een coulis is een (dikke) saus gemaakt van gepureerd fruit. Zo kan slechts een theelepel 
coulis op wit ijs of rijstpap zeer decoratief zijn en een extra smaaktoets geven.

http://www.boomgaardenstichting.be
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Limburg - lessenreeks Leut 2018
i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Hoogstamfruitbomen en kleinfruit,
aanplanting, kweek, snoei en verzorging

Na onze lessenreeks in 2016 en 2017 respectievelijk georganiseerd te hebben in 
Ranst en Turnhout, keren we in 2018 terug naar de provincie Limburg.
za 24 feb ’18 
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme (theorieles)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

za 10 mrt ’18
9 u. - 12 u.

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken & principes van de snoei (theorie)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

Vorm en onderhoudssnoei (praktijk)
In de boomgaard tegenover parochiezaal Leut.

za 24 mrt ’18
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen (praktijk)
In de boomgaard tegenover parochiezaal Leut.

za 21 apr ’18
9 u. - 12 u.

Enttechnieken (praktijk)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

za 26 mei ’18
9.30 u. - 11.30 u.

11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen ziektebeelden & hun biologische bestrijding (theorie)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

Herkennen ziektebeelden & hun biologische bestrijding (praktijk)
In de boomgaard tegenover parochiezaal Leut.

za 23 juni ’18
9 u. - 12 u.

Kleinfruit (praktijk)
Oculeren en chipbudden (praktijk)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

za 25 aug ’18
9 u. - 12 u.

Zomersnoei (praktijk)
In de boomgaard tegenover parochiezaal Leut.

za 06 okt ’18
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze & het oogsten en bewaren van fruit (theorie)
Parochiezaal Leut, Dreef 149, 3630 Maasmechelen (Leut)

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



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

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE OKT 2017

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

Hoogstamnieuws 2017-4

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

NBS-Fruitaanbod seizoen 2017
U kan terecht bij het NBS-secretariaat voor vers geplukt fruit uit onze eigen hoog-
stamboomgaarden. Pitfruit met een intens volle smaak van een puur natuurlijke 
vrucht, geteeld zonder pesticiden en zonder kunstmest.

• Appels: Lunterse Pippeling, Goudrenet van Blenheim, Reinette Hernaut, Reinet-
te de France, Transparent de Croncels, Ananasreinette, Keuleman, Court Pendu, 
Pomme de Rose ...

         

• Peren: Beurré Hardy, Beurré Alexandre Lucas, Légipont ...

Al ons hoogstamfruit wordt u aangeboden aan € 1,5/kg.
Bestellingen zijn op voorhand door te geven aan het NBS-secretariaat via 
tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38 of info@boomgaardenstichting.be 
Informeer best steeds eerst naar ons dagaanbod!

Een ideaal geschenk voor Kerst en Nieuwjaar vormt 
onze feestelijke fruitkorf van 10 kg bewaarfruit; deze 
kan u aanvullen met potjes ambachtelijke NBS-stroop, een 
sapbox van ‘De Sapmobiel(r)’, een pomologisch boek-
werk ... aan minstens € 15/korf (afhankelijk van de door u 
gekozen samenstelling).

NBS-stand 
EUROPOM® ’17 
(CZ)

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

