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Hoogstamnieuws 2019-4

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

Voorwoord
Nu we het einde van deze natte herfst naderen en de bomen stilaan in winterrust 
gaan, zijn wij opnieuw van de partij met ons winterprogramma.  
U kunt van ons heel wat snoei- en entactiviteiten verwachten. Een overzicht hiervan 
vindt u terug op p. 2. Ook onze jaarlijkse lessenreeks start volgend jaar weer, ditmaal 
in de regio Hageland, meer hierover op p. 5. 
Nu de plantactie weer volop draait (zie hieronder), krijgen we vaak de vraag naar een 
veelzijdige variëteit die het overal goed doet. Het antwoord hierop ziet u op p. 4. 

NBS-plantactie 2019-2020
Tijdens de maand november starten wij naar goede gewoonte met onze jaarlijkse 
plantactie. De hele winter door tot eind maart bieden wij u een groot assortiment 
van fruitbomen en struiken aan, van lokale en traditionele variëteiten tot zelfs 
meer moderne soorten van appels, peren, pruimen, kersen, noten…  
 
De meeste van deze variëteiten zijn verkrijgbaar in hoog- (vrije stamlengte 2 m), 
half- én laagstam. Voor de fruittuin is er ons aanbod van bessensoorten (rode, witte of 
zwarte bes, stekelbes, kiwibes en blauwe bes), frambozen, bramen, druiven en struiken 
en kolombomen van appels, peren, kersen en pruimen.  

  Download gerust onze plantfolder via www.boomgaardenstichting.be - tabblad   
  plantactie. Bestellingen kan u hier bij ons in de kuilhoek afhalen of professioneel  
  laten aanplanten door NBSW Maatwerk (vzw).
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Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website  
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.

Eerstvolgende activiteiten 2019-2020
za 25 jan ’20 
14 u.

Ent-event 
(i.s.m. Stad Mechelen)
Verkoop van enthout, materialen en onderstammen 
(> 5 stuks? gelieve te bestellen via info@boomgaardenstichting.be) 
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 1 feb ’20 
14 u. - 16 u.

Snoei Kleinfruit - praktijkles
(i.s.m. Velt Brugge)
Kanunnik Andriesstraat 21, 8310 Brugge

za 7 mrt ’20 
14 u. - 16 u.

Snoei hoogstamfruitbomen - praktijkles
inschrijven via info@boomgaardenstichting.be of tel. 012 39 11 88
Doelhofstraat 50, 8377 Nieuwmunster

za 14 mrt ’20 
14 u. 

Vermeerderen - praktijkles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 21 mrt ’20
10 u. - 12 u.

Entdag - praktijkles
(i.s.m. ‘t West-Vlaamse Hart & provincie West-Vlaanderen)
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be  
regio West-Vlaanderen

za 21 mrt ’20 
14 u. - 17 u.

Snoeicursus Leibomen - praktijkles
(i.s.m. Velt Brugge & Vorming Plus)
inschrijven via http://velt.brugseverenigingen.be/Inschrijven 
Deelname € 5 (leden VELT & NBS, niet-leden € 7)
Hoofdbibliotheek D. Coens, Eikelberg 1, 8340 Sijsele

za 4 apr ’20 
14 u. - 17 u.

Snoei Hoogstamvruchtbomen - praktijkles
meer info via info@boomgaardenstichting.be of tel. 012 39 11 88 
regio West-Vlaanderen

Aanvragen voor offertes en bestellingen kunnen doorgegeven worden aan het 
NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, 
info@boomgaardenstichting.be of per post.

Het planten van een boomgaard is een ding, het afboorden ervan een ander. Hiervoor 
kan u een beroep doen op onze haagplanten van beuk, haagbeuk, veldesdoorn, mei-
doorn, liguster, kornoelje, sleedoorn…  
Kiest u voor plantgoed van NBS, dan staan wij u met raad en daad bij d.m.v. advies 
over soortenkeuze, een boomgaardplan, controle van de onderlinge bestuiving en 
rijpheidstijdstippen, advies over boombescherming (paard, koe, schaap, geit, ko-
nijn, woelrat …). Vooraleer u plant… vergeet niet om eerst uw gemeente te contacte-
ren. Heel wat gemeenten subsidiëren het aanplanten van hoogstammige vruchtbomen 
(KLE). De gemeenten Wellen, Borgloon, Zutendaal en Riemst subsidiëren reeds in 
onderling overleg met NBS, zodat u zich rechtstreeks tot ons secretariaat mag wenden.  
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NBS-stroop (& -gelei)

PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop € 5/potje (600 g)
Dubbel Flippenstroop € 5/potje (600 g)
Kweestroop Champion € 4/potje (300 g)
Schenkstroop Kriekpeer € 4/potje (320 g)
 
Kweegelei Champion

 
€ 3/potje (330 g)

 (met 50 % suiker!)

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop (oogst 2019) € 5/potje (300 g)
Kers-Oogstappelstroop € 5/potje (300 g)
Mirabellenstroop € 4/potje (400 g)
Jubileumstroop € 4/potje (400 g)

APPEL
Sterappel-Keulemanstroop € 5/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop € 5/potje (600 g)

Wij bieden u doorheen het hele jaar onze ambachtelijk gestookte stropen aan. Hieraan 
zijn geen suikers toegevoegd, ze bevatten enkel vruchtsuikers. Deze variëteitstropen 
worden gemaakt met versgeplukt hoogstamfruit uit onze eigen, onbespoten boom-
gaarden en zijn dus puur natuur!

Snell-appelstroop
De Snell-appel werd dit jaar verkozen tot de Appel van het 
Jaar 2019. Een uitgelezen kans om deze variëteit nog eens 
extra in de kijker te zetten dus. Speciaal daarom hebben wij 
een stroop gecreëerd met deze vrucht als basis.
Te verkrijgen aan de prijs van € 5 per potje van 600 gram.

 

NIEUW 

Wenst u lid te worden van de NBS in 2020? 
Ontvang 4 maal per jaar ons ledenblad Pomologia (52 pagina’s, 
op A5-formaat en in volkleurendruk) en tal van ledenvoordelen 
(zoals korting op lessen, boeken) mits het storten van € 20 voor 
België of € 25 (rest Europa) op het rekeningnummer 
IBAN BE65 4518 5253 9196 (BIC KREDBEBB) op naam van 
NBS vzw.
Indien u nog stort voor 1 december 2019, ontvangt u Pomologia  

 2019-4 er gratis bij.
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De Kiliaan is een geelrode vrucht met karmijnrode 
vlekken en grijsgroene stippen. Zijn vruchtvlees is 
wit-groen gekleurd, vast, knappend en sappig. Qua 
smaak is hij zuurzoet en heeft hij een aangenaam 
aroma.  
Deze appel is zeer goed geschikt als keukenappel 
en wordt zeker gewaardeerd als dessertvrucht.  
Bovendien is hij ook nog te benutten voor de 
verwerking tot sap, wat van de Kiliaan een goede 
allround appel maakt.
De boom van deze variëteit heeft weinig last van 
ziekten, draagt goed en regelmatig vruchten en 
is voor zowat alle gronden geschikt. Hij werd in 
1988 als toevalszaailing gevonden door de heer 
Frans Nauwelaerts in Duffel. Hierdoor kunnen we 
stellen dat de Kiliaan eigenlijk in iedere boom-
gaard z’n plekje wel zal vinden!

Appel in de kijker: Kiliaan
U wilt graag zelf een boom aanplanten maar heeft nog geen idee welke? Wij 
helpen u hier graag mee verder. Wij geven persoonlijke adviezen voor wie een 
boomgaard wil aanleggen met specifieke variëteiten, maar we zetten soms ook als 
eens graag een variëteit in de kijker.

Geschenktip
Met de feestdagen in het achterhoofd zullen wij verschillende feestelijke pakketten 
voorzien. U kunt zelf een pakketje samenstellen of kiezen uit een van onze formules: 

• Grote mand (3 liter sap, 2 “grote”  
   stropen, 2 “kleine” stropen, 2 potjes  
   kweegelei) 
 € 30 
• Kleine mand (2 kg fruit, 2 “grote”  
   stropen, 2 “kleine” stropen, 1 potje  
   kweegelei) 
 € 25
• Kartonnen kistje (2 “grote” stropen,  
   2 “kleine” stropen, 1 potje kweegelei) 
 € 20

Geschenkpakketten zijn het hele jaar 
door bij ons verkrijgbaar en kunnen op 
vraag samengesteld worden.



HN 2019-4 5

G
R

AT
IS

 in
fo

bl
ad

 • 
Ve

rs
ch

ijn
t d

rie
m

aa
nd

el
ijk

s  
ED

IT
IE

 N
O

V
EM

B
ER

 2
01

9 
• P

50
82

86
 • 

A
fg

ift
ek

an
to

or
 H

as
se

lt 
 

v.
u.

: L
ud

o 
R

oy
en

, B
os

ch
el

st
ra

at
 2

1,
 3

72
4 

V
lie

rm
aa

l  

Lessenreeks 2020 Brabant 
(i.s.m. Regionaal Landschap Noord-Hageland &  

Regionaal Landschap Zuid-Hageland) 
Hoogstamfruitbomen en fruittuin, aanplanting, teelt, snoei en verzorging

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,  
met vermelding van uw e-mailadres.

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

za 15 feb ’20 
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme (theorie)
Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 07 mrt ’20
9 u. - 12 u.

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken & principes van de snoei (theorie)
Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

Vorm- en onderhoudssnoei (praktijk)
Op locatie

za 21 mrt ’20 
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen (praktijk)
Op locatie

za 04 apr ’20
9 u. - 12 u.

Enttechnieken (praktijk)
Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 16 mei ’20
9.30 u. - 11.30 u.

 
11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden & hun biologische  
bestrijding (theorie)
Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22,  
3390 Tielt-Winge

Herkennen van ziektebeelden & hun  
biologische bestrijding (praktijk)
Op locatie

za 22 aug ’20
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden en kleinfruit  
(praktijk)
Op locatie

za 05 sep ’20
9 u. - 12 u.

Zomersnoei (praktijk)
Op locatie

za 03 okt ’20
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit (theorie)
Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
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Terug van weggeweest: NBS-kers-appelsap!
Na een korte periode van afwezigheid kunnen wij u vanaf nu terug kers-appelsap 
aanbieden. Dit mengsap, gemaakt met ons eigen hoogstamfruit, is puur natuur-
lijk en bevat dus geen kunstmatige aroma’s, bewaarmiddelen of toegevoegde 
suikers. 
U kunt ook nog steeds onze andere vaste waarden, appel- en peer-appelsap, bij ons 
bekomen. Onze sappen worden door onze eigen Sapmobiel® verwerkt en gepasteuri-
seerd, waardoor we u een rechtstreekse productie (korte keten) kunnen verzekeren.

U kan kiezen uit:
appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 6,50

    bag-in-box (5 liter) € 10
peer-appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 6,50

kers-appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 8,50

Ongeopend is de bag-in-box 2 jaar houdbaar. Eenmaal geopend, minstens een maand in de 
koelkast. Te bekomen op het NBS-secretariaat.

Hoogstamnieuws 2019-4

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be 
en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine. U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen? 
Laat het ons weten via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
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Afzender: NBS-secretariaat,  
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal


