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Hoogstamnieuws 2020-4

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

 

Afzender: NBS-secretariaat,  
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 
 
GRATIS infoblad • verschijnt driemaandelijks • EDITIE OKTOBER  2020  
v.u.: Ludo Royen, Vliermaal

Afgiftekantoor Hasselt • P508286 



HN 2020-4 2

Hoogstamnieuws 2020-4

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
Hoewel de dagen korter en kouder worden, profiteren wij nog van de laatste da-
gen van het overvloedige oogstjaar. Omdat wij dit willen delen, kunt u bij ons nog 
heel wat winterharde fruitvariëteiten bekomen. Meer op p. 6. 

Graag kondigen wij onze lessenreeks van 2021 aan. Volgend jaar zal deze plaatsvinden 
in Breendonk. Aarzel niet om u in te schrijven, want de plaatsen hiervoor zijn beperkt! 
Alle info op p. 5.

Ook onze losse lessen gaan momenteel nog steeds door. Gezien de onzekere tijden, 
kunt u best voor de meest recente updates onze website of Facebookpagina raadple-
gen. Hier kunt u steeds de laatste wijzigingen terugvinden. De activiteitenkalender 
kunt u vinden op p. 3.

Toch eens wat anders dan sap en stroop? Ontdek dan onze brochure “Fruitvariëteiten 
en hun Gebruik van Verleden tot Heden” op p. 8.

Lidgeld 2021 + gratis Pomologia 
Word nu lid voor 2021 en  
ontvang gratis de laatste  
Pomologia van 2020. 

Ontvang ons ledenblad Pomologia (52 pagina’s, 
op A5-formaat en in volkleurendruk, 5 edities) en 
tal van ledenvoordelen (zoals korting op lessen, 
boeken, ...).  
 
Stort € 20 voor België of € 25 (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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Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast.  
Hou daarom best onze website www.boomgaardenstichting.be in de gaten.

Eerstvolgende activiteiten 
Regelmatig worden op de valreep nog activiteiten aan onze agenda toegevoegd. 
Een dagelijks actuele lijst kan geraadpleegd worden op onze website  
www.boomgaardenstichting.be of op onze Facebook-pagina. Zeker nu met de 
huidige maatregelen in het kader van het Coronavirus kunnen geplande activitei-
ten snel wijzigen! Hierbij alleszins de eerstvolgende activiteiten voor het najaar. 

di 10 nov ’20 
19 u. - 21 u.

Appelen en peren in je stadstuin - theorieles - VOLZET 
(i.s.m. Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart) 
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
regio West-Vlaanderen (Roeselare)

za 14 nov ’20
9 u. - 12 u.

Wintersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen)
inschrijven via peter.roosen@rllk.be of 011 78 52 59
regio Limburg

za 17 nov ’20
19 u. - 21 u.

Appelen en peren  
in je stadstuin  
- theorieles 
(i.s.m. Stad-Land-schap  
‘t West-Vlaamse hart) 
inschrijven via  
nbs@boomgaardenstichting.be  
of 012 39 11 88
regio West-Vlaanderen  
(Ooigem)

do 25 feb ’21 
19 u. - 23 u.

Wintersnoei - theorieles
(i.s.m. Regionaal Landschap Brbabantse Kouters)
inschrijven via annelies.kerschot@brabantsekouters.be of  
02 253 43 04
regio Vlaams-Brabant

za 27 feb ’21 
9 u. - 12 u.

Wintersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap  
Brbabantse Kouters)
inschrijven via  
annelies.kerschot 
@brabantsekouters.be  
of 02 253 43 04
regio Vlaams-Brabant  
(Wezembeek-Oppem)
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NBS-fruitsappen
U kunt bij ons het hele jaar 100 % direct geperst sap van hoogstamappels bekomen, 
geplukt uit de NBS-boomgaarden; geperst, gepasteuriseerd en afgevuld door De Sap-
mobiel® in boxen met een handig tapkraantje. 

NBS-stroop (en -gelei)
Onze ambachtelijke stroop, van fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden en zonder 
toegevoegde suiker of andere toevoegingen, is een echte aanrader. 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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Lessenreeks 2021 - Breendonk 
i.s.m. Velt Klein-Brabant

Hoogstamfruitbomen en kleinfruit, aanplanting, 
kweek, snoei en verzorging

20 feb ’21 
9 u. -12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme  
theorieles - Zaal centrum in Breendonk

06 mrt ’21
9 u. - 12 u. 
13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei 
theorieles - Zaal centrum in Breendonk
Vorm- en onderhoudssnoei - praktijkles op locatie

13 mrt ’21
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen
praktijkles op locatie

10 apr ’21
9 u. - 12 u.

Enttechnieken  
praktijkles op locatie

15 mei ’21
9.30 u. - 11.30 u.
 
 
 
11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden  
en hun biologische bestrijding
theorieles - Zaal centrum in  
Breendonk
 
Herkennen van ziektebeelden  
en hun biologische bestrijding  
praktijkles op locatie

21 aug ’21
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden en Kleinfruit   
praktijkles op locatie

04 sep ’21
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles op locatie

02 okt ’21
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit  
theorieles - met de mogelijkheid tot proeven
Zaal centrum in Breendonk

Praktisch
Volledige cursus: € 85 voor leden € 99 voor niet-leden.
Deze som kan gestort worden op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam  
van NBS, met vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.  
Snel inschrijven is de boodschap; de plaatsen zijn beperkt.
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Winteraanbod appels en peren
Zoals alle jaren kunnen we u ook ditmaal een mooi aanbod aan bewaarfruit 
bieden. We hebben nog een ruime voorraad uit eigen oogst beschikbaar. Heel wat 
van deze vruchten zijn tevens bijzonder geschikt voor de verwerking, denk maar 
aan stoven, appelmoes of een hele resem aan appelgerechten.
 
Dit jaar hebben wij onder andere de volgende variëteiten beschikbaar, u aangeboden 
aan de dagprijs:

Appel
• Grijze Winterreinette
• Keuleman
• Kiliaan
• Meekersappel
• Reinette du Canada Blanche
• Wintercitroenen
• Winterbanana
 
Peer
• Beurré Alexandre Lucas
• Pastoorspeer
• Saint-Remy
• Triomphe de Jodoigne

U kunt best op voorhand bestellen bij het NBS-secretariaat via 012 39 11 88 of  
info@boomgaardenstichting.be

Vraag steeds naar het dagaanbod, zo weet u welke variëteiten  
al dan niet beschikbaar zijn.

Keuleman

Saint-Remy

Meekersappel
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NBS-plantactie 2020-2021
De aftrap voor onze jaarlijkse plantactie wordt midden november gegeven; de 
fruitbomen zijn bijna in rust, wat maakt dat we binnenkort volop kunnen aan-
planten en onze in de zomer uitgedachte plantprojecten kunnen realiseren.
 
Vooreerst nog even een klein misverstand opklaren… nog te veel fruitliefhebbers den-
ken dat we fruitbomen maar kunnen planten tot de winter. Het is echter omgekeerd, 
als de bladeren gevallen zijn en de sapstroom zo goed als stopt, dan beginnen we te 
planten en kunnen we doorgaan tot ongeveer eind maart van het volgende jaar.
Zowel voor uw boomgaard als uw (fruit)tuin kan u een beroep doen op ons uitgebreid 
sortiment van:
 - Appels, peren, pruimen, kersen, mispels, perziken,   
   noten … waarvan de meeste in hoogstam (maar  
   ook halfstam).
 - Laagstammen en kolombomen van appels, peren,  
   kersen en pruimen.
 - Diverse bessensoorten: rode, witte, zwarte en   
   blauwe, stekel- en kiwibessen. Maar ook  
   frambozen, bramen en druiven.
 - Haagplanten van beuk, haagbeuk, veldesdoorn,  
   meidoorn, liguster, kornoelje,     
   sleedoorn … om uw boomgaard en/of fruittuin  
   mooi af te boorden. Hagen, mits  
   welgekozen, doen dienst als windscherm en huis- 
   vesten een nuttige fauna.

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 en advies over boombescherming 
(paard, koe, schaap, geit, konijn, woelrat …).
Vooraleer u plant… vergeet niet om eerst uw gemeente te contacteren. Heel wat ge-
meenten subsidiëren het aanplanten van hoogstammige vruchtbomen (Kleine Land-
schapselementen). De gemeenten Wellen, Borgloon, Zutendaal en Riemst subsidiëren 
reeds in onderling overleg met NBS, zodat u zich rechtstreeks tot ons secretariaat mag 
wenden.
Ontdek onze plantfolder op www.boomgaardenstichting.be/html/plantactie.html. 
Bestellingen kan u opgeven via het NBS-secretariaat, waarna u het plantgoed bij ons 
in de kuilhoek kan komen afhalen. U kan het plantgoed ook professioneel, aan een 
sociaal tarief, laten aanplanten door onze zustervereniging, het NBSW Maatwerk vzw.

Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw - NBSW Maatwerk vzw
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be - www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

Keuleman

Meekersappel
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Fruitvariëteiten en hun gebruik van verleden tot heden
Alweer de derde uitgave van deze niet-tijdsgebonden brochure, die fruitbewaring 
en fruitgebruik in al zijn facetten behandelt: een must-have voor iedere fruitlief-
hebber!

Volgende hoofdstukken kregen hierin een 
plaats:
 - Natuurlijke fruitbewaring
 - Drogen van fruit
 - Ongegiste vruchtensappen
 - Ingedikte sappen - stroopbereiding
 - Gegiste vruchtensappen - cider - en  
   fruitwijnbereiding NIEUW
 - Bewaarmethoden uit de keuken (Jos Punie)
 - Appelmoes - appelcompote NIEUW
 - Oma’s keukenrecepten

De methoden, waarvan vele een eerbied-
waardige traditie hebben, kunnen door alle 
geïnteresseerden op eigen schaal worden  
toegepast. Nieuw in de aanpak van een  
dergelijk werkje is de variëteitkundige bena-
dering van de onderscheiden gebruiksmetho-
den. Per benutting werden zoveel mogelijk 
geschikte fruitvariëteiten en hun kenmerken-
de gebruikseigenschappen bijeengebracht.

Om de leesbaarheid te bevorderen is in ieder hoofdstuk eenzelfde algemene lijn aange-
houden, nl.: het wat en waarom van de methode, de historiek, de werkwijze en het 
gebruik. Verwijzend naar aloude recepten, fruitverwerkingsmethoden en bewaarprin-
cipes wil het een stimulans zijn voor alle fruitbezitters om de degelijke, zelf geteelde 
vruchten op een authentieke wijze en met voorkennis te verwerken. 

Gedrukt in A5-formaat, volkleurendruk (112 pagina’s) en opgebouwd rond vier grote 
thema’s: natuurlijke fruitbewaring, drogen van fruit, vruchtensappen en bewaarmetho-
den uit de keuken. Afsluiten doen we met een hele resem van ‘oma’s’ 
keukenrecepten. Het boekje verdient een plaats in een keukenlade van elke boom-
gaard- of fruittuineigenaar en zal ongetwijfeld aanzetten tot het meer oogsten van 
eigen fruit.

Te bekomen door overschrijving van:
€ 15 (+ € 3 verzending in België, € 8,50 (Europa))
op rekeningnummer BE65 4518 5253 9196 (BIC KREDBEBB) met
als vermelding ‘bestelling Fruitvariëteiten’ en uw naam.


