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Hoogstamnieuws 2021-2

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
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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

Voorwoord

Hoogstamnieuws 2021-2

Ook al lijkt het momenteel niet zo, de zomer nadert snel. Die zorgt bij ons dit jaar
voor een frisse wind: we starten terug met onze activiteiten! Wij staan te popelen
u terug te mogen verwelkomen. Ontdek snel op p. 6 welke activiteiten we voor u
in petto hebben!
Onze Sapmobiel zal spoedig weer vertrekken op haar ronde doorheen Vlaanderen.
Daarom hebben wij alvast de (voorlopig) eerstvolgende perslocaties voor u genoteerd.
We verwachten ondanks de vele regenbuien alsnog een droge zomer en willen u graag
helpen met enkele van de belangrijkste tips om fruitbomen door de zomer te loodsen.
Tot slot kunt u zoals steeds onze variëteitstropen en puur natuurlijk appelsap terugvinden in deze editie. Ditmaal samen met een smakelijke zomertip!

NBS-buitenwinkeltje

Sinds enkele maanden zijn wij de
trotse eigenaars van een buitenwinkeltje aan ons secretariaat in Vliermaal.
U kunt daardoor bij ons 7 dagen op 7
terecht voor de nodige aankopen.
Momenteel bestaat ons aanbod uit onze
eigen producten, waaronder stropen,
gelei, fruitsappen en nog onze laatste
voorraad bewaarappels. Daaraan hebben
wij sinds kort lokaal geteelde aardappelen toegevoegd. Binnenkort kunt u hier
ook de eerste kersen en pruimen bekomen.
Aankopen uit ons buitenwinkeltje
kunnen steeds betaald worden in onze
brievenbus, volledig contactloos.

Breng gerust bij een wandeling of fietstocht eens een bezoek aan
ons buitenwinkeltje op Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal.
Tot gauw!
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De Sapmobiel®

Net zoals de voorbije jaren kunt u binnenkort weer gebruik maken van onze mobiele sappers. Vanaf september staat de Sapmobiel® immers weer klaar om u te helpen
met het verwerken van uw appels tot
een puur natuurlijk sap. Vanaf 70 kg
appels kunt u bij onze mobiele persinstallatie terecht; wij persen hiervan uw
eigen sap. Hou zeker de kalender in de
gaten op www.desapmobiel.be
en schrijf u in voor een van onze
eerstvolgende persdagen:
ma 6 sept.

Kalmthout

Heuvel 8, 2920 Kalmthout

wo 8 sept.

locatie volgt

regio de Voorkempen

do 9 sept.

Grobbendonk

parking t.h.v. Troon 4, 2280 Grobbendonk

za 11 sept.

Diepenbeek

Stationsstraat 27, 3590 Diepenbeek

zo 12 sept.

Vremde

Boomkensstraat 1, 2531 Vremde

ma 13 sept. Malle

Antwerpsesteenweg 51, 2390 Malle

di 14 sept.

Malle

Antwerpsesteenweg 51, 2390 Malle

do 16 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

vr 17 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 18 sept.

Tielt-Winge

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

di 21 sept.

Peer

Deusterstraat 74B, 3990 Peer

vr 24 sept.

Dilsen-Stokkem de Schiervellaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem

za 25 sept.

Sittard

ma 27 sept. Alken
di 28 sept.

Moelingen

wo 29 sept. Borgloon

locatie volgt
Hendriksveldstraat, 3570 Alken
Gemeenteplein, 3790 Moelingen
Stationsstraat 54, 3840 Borgloon

do 30 sept.

Vremde

Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde

1 - 2 okt.

St-KatelijneWaver

Midzelen 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Deze gegevens kunnen mogelijk nog wijzigen.

Let op! Inschrijven is verplicht. Contacteer ons tijdens de kantooruren:
+32 (0)12 39 11 88 of stuur een mailtje naar nbs@boomgaardenstichting.be
HN 2021-2 3

Eerstvolgende NBS-activiteiten 2021
za 05 jun ’21
10 u. - 13 u.

Oog in oog met wilde bijen
(i.s.m. VELT Brugge & RLHoutland)
Lezing door Joeri Cortens + begeleide wandeling rond het kasteel
Inschrijven via
http://velt.brugseverenigingen.be/Inschrijven/Wildebijen
Deelname € 8
Kasteel van Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels

zo 27 jun ’21
11 u. - 17 u.

‘de KERS®’
Maak kennis met de vroege kersenvariëteiten
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
regio Limburg

za 03 jul ’21
9 u. - 12 u.

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

zo 11 jul ’21
11 u. - 17 u.

Kersenatelier
Wandelingen, kersententoonstelling, workshops
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

za 28 aug ’21
9 u. - 12 u.

Zomersnoeicursus hoogstamboomgaarden - praktijkles (i.s.m. RLBK)
digitale theorieles op 26 aug om 19 u.
Inschrijven via annelies.kerschot@brabantsekouters.be of 02 253 43 04
Kerkhofstraat 48, 1970 Wezembeek-Oppem

zo 19 sep ’21
14 u. - 17 u.

Oogstfeest (i.s.m. Hortus ter Saksen & gemeente Beveren)
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Haasdonk

Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.

Aanbod vroege kersen 2021

Het kersenseizoen valt dit jaar wat later dan de voorbije
jaren, maar zoals steeds zullen deze lekkere rode
snoepjes het wachten waard zijn. ‘Uit het vuistje’, of
verwerkt in talloze (na-)gerechten, ze blijven bijzonder.
Binnenkort kunt u weer vers van de boom onbespoten eetkersen bij ons bekomen. Tijdig bestellen is de boodschap,
want na het plukken moeten de kersen direct verhandeld
worden. Vraag bij het NBS-secretariaat naar het dagaanbod
en de dagprijs.
We hopen de eerste vroege kersen vanaf eind juni aan te
bieden.

Hou onze website en Facebookpagina zeker in de gaten.
Het waar en hoe zullen we u via deze kanalen laten weten!
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De boomgaard in de zomer

Ook tijdens het voorjaar en de zomer vragen fruitbomen onze aandacht. Er zijn
nog enkele teelthandelingen die we best niet uit het oog verliezen, maar vooral
moeten we droogtestress vermijden.
Boomschijf
De boomspiegel afdekken met organisch materiaal is een goede maatregel om
rechtstreekse verdamping uit de bodem sterk te verminderen. Vooral bij pas geplante
bomen is dit van belang. Wanneer er tijdens lange, droge
periodes extra water moet gegeven worden, dan zorgt de
compost-, mest- of mulchlaag ervoor dat het vocht in de
wortelzone kan indringen. Het bodemleven verrijkt de
bodem door het aangebrachte organisch materiaal dieper
in de grond te trekken, zodat een boomschijf op de actieve
wortelzone ook bij oudere bomen nog een positief effect
heeft.
Vruchtdunning
De vruchtzetting zal bij de meeste fruitbomen niet overvloedig zijn door het erg koele
voorjaarsweer. Toch zullen her en der te veel vruchten aan de bomen groeien. Tijdens
de vruchtrui (eind mei/juni) regelt de boom deels zelf de vruchtdracht. Na de junirui
nog extra vruchten handmatig uitdunnen, verbetert
de kwaliteit van de overgebleven vruchten (meer
kleur, betere maat) en vermindert het risico op
afscheuren van de takken en het optreden van een
beurtjaar (jaar zonder bloesems). Bij het dunnen
nemen we vooral vruchten weg onderaan de
vruchttakken, aangetaste vruchten of de kleinste
exemplaren uit een overmatig gezette cluster.
Snoei steenfruit
Kersen- en pruimenbomen worden best gesnoeid rond de bloei of na de oogst. Een
aantal takken worden verwijderd om de kroon voldoende luchtig te houden. Dit komt
ten goede van de belichting van de bladeren en voorkomt veel schimmelinfecties die
houden van een vochtig milieu. Let wel, om gomvorming in de stam of dikke takken
te voorkomen, laten we bij kersenbomen steeds 10 tot 20 cm staan wanneer we takken
wegsnijden.
In het begin van de zomer worden vooral bij
pruimenbomen de lange takken met veel vruchtzetting ingekort om uitscheuren te voorkomen.
Dit is ook het moment om bij sterk groeiende
pit- en steenfruitbomen de nog kruidachtige
waterloten en stamscheuten volledig (met hiel!)
uit te scheuren.
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NBS-stroop (en -gelei) in de kijker!

Enkele nieuwe variëteitstropen en vullen ons assortiment aan. Deze ambachtelijke
stropen worden gestookt met fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden en bevatten
geen toegevoegde suikers, noch andere toevoegingen.
Comtessenstroop wordt vervaardigd uit de
hoogstam perenvariëteit Comtesse de Paris,
aangevuld met 20% appels.
Voor wie de grote strooppotten wat te veel zijn,
is deze variëteitstroop een echte aanrader. Dit
handige potje van 300 g is het ideale formaat
voor de kleine eters onder ons!
Verkrijgbaar aan € 4/potje.

Sinds kort bieden wij ook Stekelbessenstroop
aan. Ieder potje is samengesteld uit een mix van
de beste variëteiten.
Dit betekent ook dat deze stroop boordevol
vitamine C en anti-oxidanten zit, net als de
vrucht zelf.
Dit vitaminebommetje kunt u bij ons krijgen aan
de prijs van € 4/potje van 300 g.

Kweegelei Champion aan € 3/potje (300 g)
ACTIE!! 2 POTJES AAN € 4
Het volledige aanbod is terug te vinden op onze website
www.boomgaardenstichting.be!

Wij bieden steeds de mogelijkheid om uw sappen, boeken en stropen per post te
verzenden. De 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

Het hele jaarrond kunt u bij ons verschillende fruitsappen verkrijgen, geperst van fruit
uit onze eigen hoogstamboomgaarden, gepasteuriseerd (zonder enige toevoegingen)
en afgevuld door De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje.

Appelsap (3L)
€ 6,50
Appelsap (5L)
€ 10,00

Appel-kersensap (3L)
€ 8,50

Appel-perensap (3L)
€ 6,50

NIEUW!!
Jalerosap (3L)
€ 8,50

ZOMERTIP: Barbecuesaus

Nu de zomer voor de deur staat, kunnen we volop aan het barbecueën slaan.
In plaats van steeds dezelfde sauzen en marinades te gebruiken, raden wij deze
zelfgemaakte barbecuesaus aan. Een ontzettend snel en eenvoudig alternatief!
Meng 100 ml water samen met 1 eetlepel zachte mosterd, 2 eetlepels appelazijn, 2
eetlepels ambachtelijke stroop (of meer, als u liever een zoetere saus heeft) en 160
ml ketchup. Breng het geheel op smaak met peper, zout
en wat knoflook. Breng de saus al roerend aan de
kook en laat hem gedurende 10 tot 15 minuten
indikken tot u de gewenste dikte bereikt.
Bewaar de saus in de koelkast of vries ze in
voor later gebruik.U kunt deze bij het vlees
serveren of als marinade gebruiken.
Wij raden aan om de saus warm te serveren.
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kersengenot!

Advies rond boomgaard
en kers

Kinderanimatie

Kersendaelstraat 11
3724 Vliermaal

GRATIS PARKING

GRATIS
TOEGANG

Nationale Boomgaardenstichting vzw - 012 39 11 88
info@boomgaardenstichting.be - www.boomgaardenstichting.be

Kersengerechten en -dranken

Advies rond boomgaard en kers

Kersen te kijk en te koop

Fotozoektocht

Workshops rond kersenverwerking

Middentijdse kersententoonstelling

Kersenboemel

Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw - tel. 012 39 11 88,
info@boomgaardenstichting.be - www.boomgaardenstichting.be

+ GRATIS PARKING

Geleide wandelingen doorheen de
Enkelenbergboomgaard

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

11 tot 17 u.

zondag 11 juli 2021

LEKKER & LEERZAAM

KERSENATELIER

Kersendranken

Kersengerechten

Info, boeken en materialen

Maak kennis met oude en moderne
kersenvariëteiten uit de hele Euregio

Geleide wandelingen door de historische
Hertenbergboomgaard

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

ALDEN BIESEN

11 tot 17 u.
GRATIS
TOEGANG

de KERS®

zondag 27 juni 2021
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