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Hoogstamnieuws 2021-1

Bloesem+ 2019
U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
HN 2021-1 1
en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine. U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen?
Laat het ons weten via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be

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
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Voorwoord

De lente staat stilaan voor de deur en wij kunnen alvast niet wachten om enkele
activiteiten op te starten. Daarom willen we met Bloesem+ de spits reeds afbijten
en naarmate de mogelijkheden zich aandienen, zullen we gestaag ons activiteitenaantal terug opbouwen.

BLOESEM
+
17 apriL 2021
10 - 18 u

LEOpOLd iii-Straat 8
3724 VLiErMaaL

Neem deel aan een van onze
wandel- of fietstochten tussen
de Haspengouwse
boomgaarden

Geniet van
een hapje en
een drankje

Gratis inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88

GRATIS PARKING
Kersendaelstraat 11
3724 Vliermaal

Bloesem+ 2021

Geniet gedurende de hele bloesemperiode van
enkele prachtige door ons georganiseerde natuurwandelingen en -fietstochten doorheen de Haspengouwse (hoogstam)boomgaarden.
Bezoek onze pop-up bloesembar en nuttig een
hapje en een drankje of neem een bloesemselfie op
een van onze betoverende locaties.
De startdag vindt plaats op 17 april op Leopold
III-straat 8, 3724 Vliermaal. U bent doorlopend
welkom tussen 10.00 u en 18.00 u.
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88.

de KERS® 2021

Ons jaarlijks kersenevenement heeft natuurlijk geen
voorstelling meer nodig. De nieuwe datum is echter
wel van belang. De KERS® 2021 zal immers plaatsvinden plaatsvinden tijdens het laatste weekend van juni,
namelijk op 27 juni in Alden Biesen.

Meer informatie over deze activiteiten volgt binnenkort.
Hou zeker onze website (www.boomgaardenstichting.be) en onze
Facebookpagina (www.facebook.com/Nat.boomgaardenstichting) in de gaten!
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Hoogstamfruitbomen in Limburg

Sinds 2015 bracht de NBS i.s.m. de provincie Limburg reeds twee boekwerken
uit om eindelijk het fruitpatrimonium van de provincie Limburg te beschrijven:
Deel I Peren en Deel II appels. Kersen, pruimen, perziken … zijn voorbehouden
voor een volgende uitgave. Alvast iets om naar uit te kijken.
Deel 1: Peren bestaat uit:
- 168 pagina’s in volkleurendruk
- 84 vruchtbeschrijvingen
- de geschiedenis van de perenteelt
- hoogstampeervariëteiten in Limburg
van vroeger en nu
- peren proeven en verwerken
- de aanplant en het beheer van hoogstamboomgaarden.
U aangeboden aan de prijs van € 25,00
(+ port € 6,50).

d

Deel 2: Appels bestaat uit:
- 263 pagina’s in volkleurendruk
- 100 vruchtbeschrijvingen
- de geschiedenis van de appelteelt
- de fruitstreken in Limburg en
de Limburgse pomologie
- de appel en zijn karakteristieke kenmerken
- het verwerken van appels
- het aanplanten en beheren van appelboomgaarden
- een beschrijving van de hoogstamboomgaard als
een ecologisch evenwicht.
U aangeboden aan € 30 (+ port € 6,50).
Wij kunnen u beide delen ook samen aanbieden voor de prijs van € 50 met gratis
verzending in België (+ port € 17,00 voor de rest van Europa). Bestellen kan door
overschrijving van het volledige bedrag (boek + port) op rekening
BE65 4518 5253 9196 van de NBS vzw met de vermelding van het bestelde boek
(deel I en/of deel II), naam en adres van de besteller.
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NBS-stroop (en -gelei)

Hieronder kunt u het aanbod terugvinden van onze ambachtelijke stropen. Deze zijn
allen vervaardigd uit fruit van onze eigen hoogstamboomgaard en bevatten enkel het
fruit waarvan ze gemaakt zijn (noch toegevoegde suikers, noch andere toevoegingen).
APPEL
Sterappel-Keulemanstroop
Sterappel-Boskoopstroop
Snell-appelstroop

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop
Jubileumstroop
Mirabellenstroop

€ 5/potje (300 g)
€ 4/potje (400 g)
€ 4/potje (400 g)

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)

Comtessenstroop

€ 3/potje (300 g)

Kweegelei Champion aan € 3/potje (300 g)
ACTIE!! 2 POTJES AAN € 4

Tip! Verzenden per post

Wij bieden steeds de mogelijkheid om uw sappen, boeken en stropen per post te
verzenden. Iets te vieren? We kunnen zelfs een heus geschenkpakket voor u klaarmaken. De hieraan verzonden verzendkosten wijzigen naarmate het gewicht van de
bestelling.
U kunt telefonisch (012 39 11 88) of per e-mail (nbs@boomgaardenstichting.be)
bestellen, wij helpen u graag verder!
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NBS-fruitsappen

Gedurende het hele jaar bieden wij fruitsappen aan, direct geperst van fruit uit onze
eigen hoogstamboomgaarden. Het sap wordt geperst, zonder enige toevoegingen gepasteuriseerd en afgevuld door De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje.

Appelsap (3L)
€ 6,50
o

NIEUW!!
Jalerosap (3L)
€ 8,50

Appel-perensap (3L)
€ 6,50

Appelsap (5L)
€ 10,00

Appel-kersensap (3L)
€ 8,50

Okkernotenolie

Sinds korte tijd kunnen wij een nieuwe telg toevoegen aan de reeks
van NBS-producten: okkernotenolie. Deze olie wordt onder zeer hoge
druk koudgeperst uit gemalen noten en is een waardevolle toevoeging
aan uw dagelijkse voeding dankzij de aanwezigheid van vetzuren,
belangrijke mineralen, B-vitaminen en eiwitten.
Wij bieden u dit wondermiddeltje aan in flesjes van 100 ml.
Deze zijn te bekomen aan € 7/flesje bij afhaling. Voor verzending
van één of meer flesjes komen hier verzendkosten van € 6,50 bij.
Bestellen kan door overschrijving van het vereiste bedrag op
rekeningnummer BE87 7370 0781 3694 met vermelding van uw
naam, adres en het gewenste aantal flesjes.
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Eigen fruit in kleine tuin of op terras?
Vaak denkt men dat het onmogelijk is om in een kleine tuin of op een appartement met terras fruitbomen te voorzien. Natuurlijk spreken we dan niet over
hoogstambomen, maar eerder over struik, leivorm en kleinfruit. Ons aanbod
bevat talrijke variëteiten van kiwi, vijg, zwarte bessen, aalbessen, stekelbessen,
braambessen, frambozen, blauwe bessen, druiven etc.

Maar ook op gebied van appels en
peren hebben wij heel wat te bieden
voor kleinere oppervlakten. Zo zijn er
bijvoorbeeld de kolomappels en
-peren. Deze boompjes groeien
voornamelijk in de hoogte en de
vruchten groeien dicht tegen de stam
aan. Dankzij hun typische zuilvorm
zijn deze boompjes ideaal voor een
kleine tuin.
Een andere mogelijkheid zijn de leivormen, die zowel tegen een
muur als aan een bamboestok of draad geplaatst kunnen worden.
Deze vorm doet het vooral goed onder de liefhebbers, omdat ze
wat meer zorg vereist dan de gemiddelde boom. Wij beschikken
momenteel over Conference, William’s Bon Chrétien, Jonagold,
Elstar, Cox en Rode Boskoop (in enkele of dubbele U-vorm).

William’s Bon Chrétien in enkele U-vorm

Jaarlijks hebben we een groot aanbod van kleinfruit voor u klaarstaan. Deze struikjes
kunnen zelfs een plaats vinden op de kleinste terrassen en zijn daarom ideaal om van
eigen fruit te kunnen genieten.

Meer informatie over ons aanbod?
Lees dan over onze plantactie op de pagina hiernaast.
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NBS-plantactie
Sinds de start van onze jaarlijkse plantactie midden november 2020 hebben we
reeds mooie boomgaardprojecten gerealiseerd i.s.m. particulieren en lokale overheden. Over gans Vlaanderen hebben talrijke nieuwe hoogstamfruitbomen een
plekje in het landschap veroverd en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Droomt ook u van een eigen boomgaard of het verjongen, hetzij uitbreiden van een
bestaande boomgaard, dan kunnen wij u hiermee nog zeker tot eind maart verder
helpen.
Heel wat van onze variëteiten hebben reeds een bestemming gekregen in Vlaanderen,
maar naast de appels, peren, kersen en pruimen hebben wij nog een ruime keuze aan
kleinfruit, kolomappels (en -peren) en leivormen in ons aanbod; de perfecte oplossing voor terrassen en kleine tuinen.
We verwijzen hierbij naar de plantfolder op onze website,
www.boomgaardenstichting.be/html/plantactie.html
U heeft de keuze om het plantgoed bij ons af te halen, op een vooraf afgesproken afhaalmoment, of u kan het professioneel laten aanplanten door onze zustervereniging
NBSW Maatwerk vzw. Wij staan u met raad en daad bij aangaande soortenkeuze, het opstellen van een boomgaardplan, boombescherming, het controleren van
de onderlinge bestuiving …
Vooraleer u plant… vergeet niet om eerst
uw gemeente te contacteren. Heel wat gemeenten
subsidiëren het aanplanten van hoogstammige
vruchtbomen (Kleine Landschapselementen).
De gemeenten Wellen, Borgloon, Zutendaal
en Riemst subsidiëren bijvoorbeeld reeds in
onderling overleg met de NBS, zodat u zich
rechtstreeks tot ons secretariaat mag wenden.
Goed om te weten is dat u na de aanplant bij ons
tevens een onderhoudscontract kan afsluiten,
zodat uw boomgaard een optimale zorg krijgt.
Zeker tijdens de eerste groeijaren is vormsnoei
namelijk zeer belangrijk voor een
goede kroonopbouw.
Voor bestellingen en/of vragen over snoei kan u terecht bij het NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38,
info@boomgaardenstichting.be
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Recept Bellefleurtaart

De winter loopt op zijn einde en onze fruitvoorraad vermindert ook zienderogen.
Tijd dus om er deze geliefde Bellefleurtaart mee te bakken. Deze taart combineert immers de typisch Belgische Bellefleur-variëteit en de typisch Limburgse
vlaai. Echt een aanrader!

Ingrediënten:
Deeg
250 g bloem
75 g boter
1/2 ei
20 g suiker
2.5 g zout
20 g gist
87.5 g water of melk

Vulling
250 g Bellefleur-appelen
45 g paneermeel
45 g suiker
Kaneel naar smaak

Afwerking
Amandelschijfjes
Poedersuiker

Bereiding:
Verwarm uw oven voor op 180 – 200°C. Los de gist op in lauw water of lauwe
melk. Doe de suiker bij de bloem en meng het halve ei en de opgeloste gist eronder. Doe er de boter bij en kneed het deeg tot een glad geheel. Laat het deeg
rijzen in een kom die met een vochtige doek bedekt is, totdat het ongeveer 3
maal zo groot is als het oorspronkelijke volume.
Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 3 mm. Snij hieruit een cirkel (de
deksel) zo groot als de bovenkant van uw taartvorm en een cirkel die iets groter is (de bodem). Het is normaal dat er hierna nog resterend deeg is.
Schil de appels en snij ze in kleine blokjes. Meng hieronder 37,5 g suiker,
37,5 g paneermeel en de kaneel. Bedek de bodem van de taartvorm met de
grootste van beide degen (let erop dat het deeg boven de rand komt) en verdeel hierover de rest van de suiker en het paneermeel. Vul de vorm met het
appelmengsel en leg hierover de deksel. Zorg dat deze overal goed aansluit op
de bodem. Strooi wat amandelschijfjes op de deksel van de taart en bak deze
zo’n 30 minuten in de oven. Dit kan licht verschillen afhankelijk van uw type
oven.
Laat de taart afkoelen en werk ze af met poedersuiker.
Smakelijk!
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