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Hoogstamnieuws 2020-3

Nationale Boomgaardenstichting vzw
Vereniging voor pomologie, fruittuin-, boomgaard- en landschapsbeheer
Zetel: Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88; fax 012 74 74 38,
www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be
ON: 430 689 797 - bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196 - RPR Tongeren

Voorwoord
De zomer is nog steeds volop in het land en mede dankzij de zachte winter hebben 
we dit jaar veelal een overvloedige oogst. Hoog tijd dus dat wij er weer met de 
Sapmobiel® opuit trekken. De perskalender kunt u terugvinden op p. 4-5. De 
maatregelen die wij nemen rond Covid-19 zijn te raadplegen op de website  
www.desapmobiel.be.
 
De overvloedige dracht van dit jaar kan ervoor zorgen dat takken het zwaar te verdu-
ren krijgen. Ze kunnen doorzakken of zelfs volledig afscheuren. Gelukkig hoeft het 
niet altijd zo te verlopen. Hoe wij dit probleem oplossen, kunt u lezen op p. 2.
 
Heeft u een grote pruimenoogst en weet u niet wat ermee te doen deze zomer? 
Waarom niet eens een lekkere pruimencrumble maken! Dit lekkere en eveneens mak-
kelijke dessert is altijd een aanrader. Zie p. 6.

Dit najaar hebben we ook reeds enkele activiteiten gepland. De meest recente updates 
kunt u terugvinden op www.boomgaardenstichting.be/html/activiteitenagenda.html.

!!! ACTIE !!! Mooie prijs voor 2 jaar!
Word nu lid voor twee jaar aan  
de mooie prijs van € 30 voor beide  
jaren (€ 40 binnen Europa).

Ontvang ons ledenblad Pomologia (52 pagina’s, op 
A5-formaat en in volkleurendruk) twee jaar (2020 
en 2021; 8 edities) en tal van ledenvoordelen (zo-
als korting op lessen, boeken, ...).  
 
Stort € 30 voor België of € 40 (rest Europa) op het 
rekeningnummer IBAN BE65 4518 5253 9196 
(BIC KREDBEBB) op naam van NBS vzw en 
geniet tijdelijk van deze actie!
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Te veel vruchten, wat nu?
Dit jaar zien we op veel plaatsen hetzelfde fenomeen terugkomen: bomen zijn zo 
overvloedig behangen met fruit, dat er vaak meer vruchten dan bladeren te zien 
zijn. Het gevolg hiervan? Het fruit blijft klein, er scheuren takken af en soms is 
zelfs de hele kruin vernield. 
 
Vaak doet de boom zelf het nodige: halverwege juni vallen er heel wat appels, peren 
en pruimen voortijdig van de boom (junirui). Dit is echter niet altijd voldoende. Daar-
om kan men best na de junirui zelf ingrijpen. Hier luidt de leuze “des te sneller, des te 
beter”. Des te groter de vruchten worden, des te meer schade aan de boom kan worden 
aangetroffen.

Het verwijderen van ongewenste vruchten wordt “dunnen” genoemd; er zijn twee 
mogelijkheden. De eerste is ook meteen de eenvoudigste: schudden. U schudt aan de 
takken waar te veel vruchten hangen en stopt ermee wanneer er een gezonde hoeveel-
heid overblijft. Deze techniek wordt vooral toegepast bij hoogstambomen, waarbij 
vruchtdunning niet vanzelfsprekend is. 

Voor half- en laagstambomen kan u een preciezere techniek gebruiken: de vruchten 
dienen hier met de hand verwijderd te worden. Hier kan u best in stappen werken.
• Soms lijken er te veel vruchten te hangen, maar sterke takken kunnen dit aan. 

Oordeel daarom zelf of het nodig is om ze te verwijderen of niet.
• Beschadigde vruchten of vruchten die amper zon krijgen, zullen nooit dezelfde 

kwaliteit krijgen als volledig gezonde vruchten. 
• Zoek naar trossen: soms hangen vruchten in groepjes van 5-6 bij elkaar. Geen 

enkele hiervan bereikt zijn ware potentieel. Verwijder hier de kleinste en buitenste 
vruchten van de tros en laat de mooiste (vaak in het midden) hangen.

Als u na al deze stappen alsnog merkt dat er takken onder het gewicht gaan lijden, 
verwijder dan gerust nog meer vruchten of stut de betreffende takken. 

De resultaten van het vruchtdunnen mogen er wezen: het fruit wordt groter en dikker, 
zonder te moeten inboeten: de massa fruit uit gedunde bomen is nagenoeg dezelfde als 
die van ongedunde. En ook voor de toekomst is dunnen positief, de beurtjaargevoelig-
heid verkleint aanzienlijk.

VOOR NA



HN 2020-3 3

NBS-fruitsappen
Wij bieden u jaarrond 100 % direct geperst sap van hoogstam- 
appels, geplukt uit de NBS-boomgaarden; geperst, gepasteuriseerd en afgevuld door 
De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje. 

NBS-stroop (en -gelei)
Onze ambachtelijke stroop, van fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden, zonder 
toegevoegde suiker of andere toevoegingen is een must voor vele recepten. U kan 
kiezen uit:

 

appelsap:

bag-in-box (3 liter) € 6,50

bag-in-box (5 liter) € 10,00

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

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

!!! ACTIE !!! 
KOOP NU 5 DOZEN APPELSAP (3L) AAN SLECHTS € 25

PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop € 5/potje (600 g)

Légipont-Sterappelstroop € 5/potje (600 g)

Légipontstroop € 4/potje (450 g)

Dubbel Flippenstroop € 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion € 4/potje (300 g)

Kweegelei Champion € 3/potje (300 g)
 

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop € 5/potje (300 g)
Jubileumstroop € 4/potje (400 g)
Mirabellenstroop € 4/potje (400 g)

APPEL
Sterappel-Keulemanstroop € 5/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop € 5/potje (600 g)
Snell-appelstroop € 5/potje (600 g)
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De Sapmobiel®

Heeft u een grote hoeveelheid appels en weet u niet meer 
hoe u ze kunt verbruiken? De Sapmobiel® biedt hiervoor 
een smakelijke en duurzame optie.  
Naar jaarlijkse gewoonte zal de Sapmobiel® ook nu zijn ronde 
door Vlaanderen doen. Vanaf 70 kg appels kunt u bij onze 
mobiele persinstallatie terecht; wij persen hiervan puur natuur-
lijk sap. Hou zeker de kalender op www.desapmobiel.be in de 
gaten en schrijf u in voor een van onze persdagen: 

ma 17 aug. Vliermaal Boschelstraat 71, 3724 Vliermaal

di 18 aug. Vliermaal Boschelstraat 71, 3724 Vliermaal

zo 6 sept. Schoten Wijtschotbaan 16, 2900 Schoten

ma 7 sept. Malle Antwerpsesteenweg 51, 2390 Malle

di 8 sept. Malle Antwerpsesteenweg 51, 2390 Malle

wo 9 sept. Beverlo Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo

do 10 sept. Grobbendonk parking t.h.v. Troon 4, 2280 Grobbendonk

vr 11 sept. Zutendaal hoek Nachtegalenstr. en Blookbergstr., 3690 Zutendaal

za 12 sept. Diepenbeek Stationsstraat 27, 3590 Diepenbeek

zo 13 sept. Vremde Boomkensstraat 1, 2531 Vremde

ma 14 sept. Kalmthout Heuvel 8, 2920 Kalmthout

di 15 sept. Kalmthout Heuvel 8, 2920 Kalmthout

wo 16 sept. Merksplas parking ‘t Hofeind, Hofeinde, 2330 Merksplas

do 17 sept. Merksplas parking ‘t Hofeind, Hofeinde, 2330 Merksplas

vr 18 sept. Kapellen Holleweg 43, 2950 Kapellen

za 19 sept. Kapellen Holleweg 43, 2950 Kapellen

zo 20 sept. Stevoort Kozenstraat 77, 3512 Stevoort

zo 20 sept. Arendonk Parking Deroissart, 2370 Arendonk

ma 21 sept. Peer Deusterstraat 74B, 3990 Peer

di 22 sept. Geel Molenberg 4, 2440 Geel

wo 23 sept. Ramsel Dorpsplein, 2230 Ramsel

do 24 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
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Let op! Inschrijven is verplicht. Uit ervaring weten wij dat de plaatsen gauw 
volzet zijn. Snel zijn is dus de boodschap. Contacteer ons tijdens de kantooruren:
+32 (0)12 39 11 88 of stuur een mailtje naar nbs@boomgaardenstichting.be 
Vermeld duidelijk uw naam, adres, tel., e-mailadres, voorkeurdatum persing, de hoe-
veelheid te persen fruit en uw voorkeur van afvulling, in 3- en/of 5-literbox.

vr 25 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 26 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

zo 27 sept. Vlierbeek Abdij Vlierbeek, 3010 Kessel-Lo

ma 28 sept. Berlaar Azaleastraat, 2590 Berlaar

di 29 sept. Berlaar Azaleastraat, 2590 Berlaar

wo 30 sept. Vremde Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde

do 1 okt. Heist-op-den-Berg Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg

do 1 okt. Nieuwerkerken Ambachtstraat 1111, 3850 Nieuwerkerken

vr 2 okt. Mechelen Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen

za 3 okt. Mechelen Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen

ma 5 okt. Broechem Broechemhof 12, 2520 Broechem

ma 5 okt. Herderen St.-Jansstraat 8C, 3770 Herderen

di 6 okt. Borgloon Stationsstraat 54, 3840 Borgloon

wo 7 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

do 8 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

vr 9 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

za 10 okt. Eckelrade (NL) Dorpsstraat 88, 6252 NE Eckelrade

ma 12 okt. Alken Hendriksveldstraat, 3570 Alken

di 13 okt. Moelingen Gemeenteplein, 3790 Moelingen

wo 14 okt. Houthalen Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen

do 15 okt. Oudsbergen Heymansweg 2, 3670 Oudsbergen

vr 16 okt. Dilsen-Stokkem de Schiervellaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem

ma 19 okt. Tongeren Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren

di 20 okt. Tongeren Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren

Deze gegevens kunnen mogelijk nog wijzigen.
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Hoogstamnieuws 2020-3

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

Recept: Pruimencrumble

Europom® 2019

Benodigdheden:
500 g pruimen (mix) • 3 appels • 3 el bruine kandijsuiker • snuifje kaneelpoeder,  
muskaatnoot en gemberpoeder • 150 g fijne suiker • 200 g bloem • 175 g zachte boter 
 
Bereiding:
Maak de crumble door 150 g boter, de fijne suiker en de bloem met uw vingertoppen 
te kneden tot u een brokkelig deeg bekomt. 

Deel de pruimen in twee en verwijder de 
steen. Schil de appels, verwijder de  
klokhuizen en verdeel in blokjes.  
Vermeng het fruit met de bruine suiker en de 
kruiden. Beboter een vuurvaste kom en giet 
daar de vruchten in.  
Bedek met een laag crumbledeeg en bak  
gedurende 40 minuten in een op 180°C  
voorverwarmde oven. 

Serveer met licht opgeklopte room of een bolletje vanille-ijs (of allebei!).


