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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 2021-3

De herfst kondigde zich dit jaar wat vroeger aan dan we gewoon zijn. Dit heeft
een grote invloed gehad op het zomerfruit en de naweeën zullen ook voelbaar zijn
voor de appel- en perenoogst, die wij dit jaar wat later verwachten.
Zoals steeds is onze Sapmobiel® volledig klaar om u weer van dienst te zijn. U kunt
in deze editie de volledige perskalender van 2021 terugvinden. Wie weet zien we u op
een locatie bij u in de buurt!
Als u geïnteresseerd bent in de Sapmobiel®, maar nog geen eigen appels heeft, vindt
u misschien de ideale sapappel op de volgende pagina. De bomen kunt u binnen onze
plantactie bestellen.
Onze activiteiten beginnen stilaan op volle toeren te draaien, dus neem zeker eens een
kijkje op onze activiteitenkalender. Toppers dit najaar zijn vooral het Oogstfeest in
Beveren en de Nationale Tentoonstelling in Melle.
Ook onze lessenreeks gaat weer snel van start, dus als u geïnteresseerd bent, is snel
zijn de boodschap!

Workshop perenverwerking

In het kader van ons project “Fruitatelier” organiseren wij heel wat
workshops rond fruitverwerking. Het oogstseizoen is aangebroken,
dus schieten wij ook meteen in actie. Door de goede perenoogst
van dit jaar, focussen wij ons voor deze workshop op het
verwerken van deze lekkernij.
Tijdens de workshop ontdekken we samen enkele smakelijke
manieren om peren te verwerken.
We zullen ook een nieuwe Haspengouwse lekkernij
voorstellen, dus voor de nieuwsgierigen onder ons,
schrijf u zeker in!
Hou zeker onze website in de gaten voor meer details!

1 oktober 2021, 14.00 - 17.00 u
Boschelstraat 71, 3724 Vliermaal
Inschrijven kan via
nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
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Welke appels maken het beste sap?

Tijdens de ronde van de Sapmobiel® krijgen we vaak de vraag welke appels voor
het meeste en lekkerste sap zorgen. Om u een idee te geven, beschrijven wij hieronder kort enkele variëteiten, waarvan de bomen steeds tijdens onze plantactie te
bekomen zijn.

De Sapproducenten

Snell-appel
Deze zeer grote vrucht (vaak tot wel 500 g)
heeft een sapopbrengst van zo’n 65 - 75%.
Het is een gezonde variëteit die voor alle
boomvormen geschikt is. De Snell-appel is
niet enkel een ideale sapappel, maar doet het
ook heel goed in de keuken!
Pomme Henry
De Pomme Henry is een zeer saprijke appel met
een zachtzure smaak. Dit betekent dat deze
vrucht zowel een goede als lekkere sapopbrengst te bieden heeft. De vruchten die aan
deze gezonde boom groeien zijn ook
verdienstelijke dessertappels.

De Smaakmakers
Reinette de France
De Franse Reinette heeft een zeer zoete, maar
tevens aangenaam zurige smaak. Hierdoor
is zij zeer gegeerd voor het maken van appelwijn.
Deze variëteit is voor alle boomvormen geschikt
en telt als redelijk gezonde boom, die echter wel
gevoelig is aan kanker.
Sterappel
Dit appeltje is per definitie “klein, maar fijn”.
Het is een klein, rood appeltje, dat vaak gebruikt
wordt als decoratie, maar ook een echte smaakbom is.
De Sterappel heeft een zachtzure smaak met een
speciaal, pittig aroma, dus een ideale toevoeging
aan saprijke appels met een neutrale smaak.
Naast sap is deze appel ook zeer geliefd als dessert.
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De Sapmobiel®

De Sapmobiel® biedt aan boomgaardeigenaars een goede oplossing voor hun teveel
aan appels en peren. Vruchten laten persen tot puur natuurlijk sap is een van de vele
verwerkingsmogelijkheden om zolang mogelijk te genieten van een rijkelijke oogst.
Wij werken volgens het korte-ketenconcept,
d.w.z. dat uw fruit wordt schoongespoeld en
geperst, onmiddellijk wordt gepasteuriseerd en
afgevuld in boxen van 3 of 5 liter (naar keuze).
Wij voegen niets aan het sap toe, noch toegevoegde suikers, noch aromastoffen, noch
bewaarmiddelen.
Enkele richtlijnen:
• U kunt bij ons reeds terecht met een kleine hoeveelheid (70 kg). Reken op een
sapopbrengst van zo’n 60-70%.
• Respecteer het aantal kilo’s dat u bij het inschrijven opgeeft. Een sterke afwijking
kan resulteren in lange wachttijden. Indien dit toch voorvalt, gelieve ons dan zo
spoedig mogelijk te verwittigen.
• Het aangeleverde fruit moet in goede staat zijn: hard en vrij van grof vuil. Rotte
vruchten dienen vermeden te worden.
• Gelieve de nodige afstand te respecteren om alles veilig te doen verlopen.
ma 6 sept.
di 7 sept.
wo 8 sept.
do 9 sept.
vr 10 sept.
za 11 sept.
zo 12 sept.
ma 13 sept.
di 14 sept.
wo 15 sept.
do 16 sept.
vr 17 sept.
za 18 sept.
zo 19 sept.
zo 19 sept.
ma 20 sept.

Kalmthout
Merksplas
Zoersel
Grobbendonk
Diest
Diepenbeek
Vremde
Malle
Malle
Heist-op-den-Berg
Tielt-Winge
Tielt-Winge
Tielt-Winge
Stevoort
Wellen
Ramsel

Heuvel 8, 2920 Kalmthout
Hofeinde 9, 2330 Merksplas
Dorpsplein, 2980 Zoersel
Parking t.h.v. Troon 4, 2280 Grobbendonk
Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest
SStationsstraat 27, 3590 Diepenbeek
Boomkensstraat 1, 2531 Vremde
Antwerpsesteenweg 487, 2390 Malle
Antwerpsesteenweg 487, 2390 Malle
Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg
Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Kozenstraat 77, 3512 Stevoort
Dorpsplein, 3830 Wellen
Dorpsplein, 2230 Ramsel
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di 21 sept.
wo 22 sept.
do 23 sept.
vr 24 sept.
za 25 sept.
zo 26 sept.
ma 27 sept.
di 28 sept.
wo 29 sept.
wo 29 sept.
do 30 sept.
vr 1 okt.
za 2 okt.
zo 3 okt.
ma 4 okt.
di 5 okt.
wo 6 okt.
wo 6 okt.
do 7 okt.
vr 8 okt.
za 9 okt.
ma 11 okt.
di 12 okt.
wo 13 okt.
do 14 okt.
vr 15 okt.
ma 18 okt.
di 19 okt.

Peer
Moelingen
Beverlo
Dilsen-Stokkem
Sittard (NL)
Kapellen
Alken
Zutendaal
Arendonk
Borgloon
Vremde
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Vlierbeek
Schoten
Berlaar
Bilzen
Kalmthout
Bilzen
Bilzen
Eckelrade (NL)
Broechem
Geel
Herderen
Oudsbergen
Nieuwerkerken
Tongeren
Tongeren

Deusterstraat 74B, 3990 Peer
Gemeenteplein, 3790 Moelingen
Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo
de Schiervellaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem
Lahrstraat 95, 6137 LG Sittard
Holleweg 43, 2950 Kapellen
Hendriksveldstraat, 3570 Alken
Hoogstraat 41, 3690 Zutendaal
Park Deroissart, 2370 Arendonk
Sationsstraat 54, 3840 Borgloon
Broechemsesteenwef 100, 2531 Vremde
Midzelen 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Midzelen 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Abdij Vlierbeek, 3010 Kessel-Lo
Wijtschotbaan 16, 2900 Schoten
Azaleastraat, 2590 Berlaar
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Heuvel 8, 2920 Kalmthout
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Dorpsstraat 82, 6252 NE Eckelrade
Broechemhof 12, 2520 Broechem
Molenberg 4, 2440 Geel
Sint-Jansstraat 8C, 3770 Herderen
Heymansweg 2, 3670 Oudsbergen
Ambachtsstraat 1111, 3850 Nieuwerkerken
Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren

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
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NBS-stroop (en -gelei) in de kijker!

Hoewel onze oogst van zomerfruit dit jaar tegenviel, hebben wij van de vruchten die
niet geschikt voor verkoop waren een heerlijke stroop kunnen creëren. Daarom stellen
wij u graag de Hedelfinger en Korsoneispeerstroop voor, gestookt met vruchten van de
oogst uit 2021. Deze ambachtelijke stropen, met fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden, bevatten geen toegevoegde suikers, noch andere toevoegingen.

Hedelfingerstroop

Deze stroop, samengesteld uit 4 kg fruit, waaronder 83% kersen, kunt u bij ons bekomen aan
€ 5 voor een potje
van 300 g.

Korsoneisperenstroop

Onze Korsoneisperenstroop is samengesteld uit 5 kg Korsoneispeer. U kunt deze
bij ons bekomen aan € 5 voor een potje van
600 g.

NBS-fruitsappen

Momenteel zijn wij volop fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden aan het persen
om u doorheen jaar te kunnen voorzien van heerlijk NBS-sap. Dit wordt afgevuld
door De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje, ideaal om in de koelkast te
bewaren en te tappen!

Appelsap 3 liter aan € 6,50

Appel-kriekensap 3 liter aan € 8,50
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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Ontdek nu ons ledenblad Pomologia!

Ons tijdschrift Pomologia zit telkens boordevol informatie over het boomgaarden fruittuinleven en de werking van de NBS. In de volgende editie worden o.a. de
volgende onderwerpen aangesneden:

Anna Späth

Bij het opmaken van een plantschema voor een boomof fruittuin integreren we dikwijls de variëteit Anna Späth
rijpende variëteit met goede kwaliteit. Ze volgt mooi op de
plukperiode van de Altesse Double (Dubbele Bakpruim) en
overtreft de andere late blauwe pruimen zoals Monarch en
President als dessertvrucht. Ook in onze boomgaarden
verdient ze de nodige aandacht, zodat een pomologische
beschrijving op zijn plaats is.

Anna Späth

gaard
als laat

Walnootboorvlieg bedreigt nu ook de walnotenteelt
in Vlaanderen

De kleine witte larven van deze invasief vanuit Noord-Amerika
maken gangen in de bolsters, waardoor die eerst zwart verkleuren
en later verslijmen. Zwartverkleuring van de bolsters kan ook
veroorzaakt worden door bacteriebrand.

Een eetbare bostuin, ook te realiseren op kleine oppervlaktes

Een heuse fruittuin aanleggen lijkt een echte uitdaging. Alternatieve methodes van
voedselproductie zoals ‘voedselbossen’ en ‘Agroforestry’ zijn mogelijk interessant.
Veel jonge gezinnen zijn op zoek naar een invulling van het
lapje grond dat ze nog als tuin ter beschikking hebben.
Daarom leren we uit het concept ‘voedselbos’ en trachten
hieruit een voorbeeld te destilleren waarbij we vooral de
fruit producerende struiken en bomen in onze tuin de volle
aandacht geven.

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

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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Lessenreeks 2021 - Ranst
i.s.m. RL De Voorkempen
Hoogstamfruitbomen en kleinfruit, aanplanting,
kweek, snoei en verzorging
30 okt ’21
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit
theorieles - met de mogelijkheid tot proeven

19 feb ’22
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme
theorieles

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei
theorieles

12 mrt ’22
9 u. - 12 u.

Vorm- en onderhoudssnoei
praktijkles op locatie

13 u. - 16 u.

Sleunen van fruitbomen
praktijkles op locatie

2 apr ’22
9 u. - 12 u.

Enttechnieken
praktijkles op locatie

21 mei ’22
9.30 u. - 11.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
theorieles

11.30 u. - 13.30 u.

25 jun ’22
9 u. - 12 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
praktijkles op locatie
Oculeren en chipbudden en Kleinfruit
praktijkles op locatie

20 aug ’22
9 u. -12 u.

Zomersnoei - praktijkles op locatie
(Na deze les ontvangen deelnemers digitaal een examen.)

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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Bilzen, de boom in 2021
Alden Biesen, één van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio, is ook dé
hoogstamboomgaard van Vlaanderen. Het landschap rond de voormalige landcommanderij is één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar het typische
hoogstamboomgaardenlandschap intact is gebleven. Meer dan 40 hectare hoogstamfruitboomgaarden, biologisch beheerd (dus zonder pesticiden), dragen begin
oktober volop hun vruchten. Ideaal om puur natuurlijk appelsap van te maken.
Daarom vindt op zaterdag 10 oktober 2021 van 11 u tot 15 u het evenement ‘Bilzen,
de boom in’ plaats. Iedereen is welkom om na inschrijving appels te rapen en te laten
verwerken door de Sapmobiel® of om gewoon een kijkje te nemen.
Het fruit wordt geschud door medewerkers van de Boomgaardenstichting.Fruitkisten
en kruiwagens staan ter beschikking om het fruit te verzamelen en aan de Sapmobiel®
te laten persen.
Ingeschrevenen kunnen tot 40 kg appels rapen (goed voor zo’n 30 liter appelsap). De
kostprijs voor het persen bedraagt € 8,00 per box van 5 liter of € 5,00 per box van
3 liter. Het sap is gesloten minstens één jaar en open enkele weken houdbaar.
De plaatsen zijn beperkt; dus snel inschrijven is de boodschap!
Het fruitevenement kan natuurlijk een leuk dagje uit worden in Haspengouw, gecombineerd met een bezoek aan de landcommanderij van Alden Biesen, een prachtige
wandeling doorheen het omliggende landschap via één van de uitgestippelde wandelroutes of een picknick in de boomgaard.

10 oktober 2021, 11.00 - 15.00 u
Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Inschrijven kan via nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88
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NBS-plantactie 2021-2022

Naar jaarlijkse gewoonte starten wij vanaf midden november weer met onze
plantactie. De fruitbomen gaan in rust en wij schieten in actie tussen november
en april.
De NBS staat u met raad en daad bij doorheen het hele aanplantproces. Wij geven o.a.
adviezen over variëteitenkeuze, stellen een boomgaardplan op, controleren de bestuiving en rijpheidstijdstippen en adviseren u bij de keuze van de juiste boombescherming.
U kunt bij ons genieten van een ruim aanbod aan fruitbomen en -struiken, zowel geschikt voor boomgaard als fruittuin. Een kleine greep uit ons assortiment:
• Appels, peren, pruimen, kersen, noten, perziken, ...
in alle boomvormen (hoog-, half- en laagstam!)
Keuleman
• Kolombomen en miniboompjes van appel en
peer (in sommige gevallen ook kers en pruim)
• Diverse bessensoorten: rode, witte, zwarte en
blauwe bessen, maar ook stekelbessen, kiwibessen, frambozen, bramen en druiven staan
Early Rivers
bij ons steeds ter beschikking.
Dubbele Altesse
Saint-Remy
• Haagplanten, zoals beuk, haagbeuk, veldesdoorn, meidoorn, liguster, kornoelje,
sleedoorn, ... om uw boomgaard of fruittuin af
te boorden. Deze hagen kunnen dienst doen als
bescherming tegen wind, maar huisvesten ook
heel wat nuttige fauna.
Wij raden u aan om, vooraleer u begint met planten, uw gemeente te contacteren. Veel
gemeenten bieden immers subsidies aan voor het aanplanten van hoogstamfruitbomen
(het gaat dan over Kleine Landschapselementen- KLE). Met de gemeenten Wellen,
Borgloon, Zutendaal en Riemst heeft de NBS reeds contact i.v.m. de subsidies. Dit wil
zeggen dat u rechtstreeks met ons secretariaat contact kunt opnemen om deze subsidies te bekomen.
Ontdek onze plantfolder onder het menu “bomen bestellen” op onze website
www.boomgaardenstichting.be!
Bestellingen kunt u doorgeven aan het NBS-secretariaat, waarna u het plantgoed bij
ons in de kuilhoek kunt komen afhalen.

Geen groene vingers? Geen probleem!

Onze zustervereniging, NBSW Maatwerk vzw, helpt u graag met het aanplanten van
uw boomgaard of fruittuin, en dit aan een sociaal tarief.
Meer info via info@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88.
HN 2021-3 10

Eerstvolgende NBS-activiteiten 2021
zo 19 sep ’21
14 u. - 17 u.
za 25 sep ’21
14 u. - 17 u.

zo 10 okt ’21
11 u. - 15 u.

zo 17 okt ’21
10 u. - 17 u.
wo 10 nov ’21
19 u. - 21 u.

ma 15 nov ’21
19 u. - 22 u.

do 18 nov ’21
19 u. - 21 u.

za 20 nov ’21
10 u. - 13 u.

za 27 nov ’21
10 u. - 13 u.

Oogstfeest (i.s.m. Hortus ter Saksen & gemeente Beveren)
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Haasdonk
regio Oost-Vlaanderen
Workshop Fruitverwerking (i.s.m. VELT Brugge)
Meer informatie en inschrijven via
http://velt.brugseverenigingen.be/fruitverwerking
regio West-Vlaanderen
Bilzen, de Boom in (i.s.m. Landcommanderij Alden Biesen)
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
regio Limburg
Nationale fruittentoonstelling (i.s.m. tuinbouwschool Melle)
Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle
regio Oost-Vlaanderen
Appelen en Peren in je Stadstuin - theorieles
(i.s.m.‘t West-Vlaamse hart & provincie West-Vlaanderen)
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
EC Het Sterrebos, Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke
regio West-Vlaanderen
Snoeien van Hoogstamboomgaarden - theorieles (i.s.m. RLHV)
Inschrijven via info@rlhv.be of 011 31 38 98
CC Mozaïek, Kerkplein 14, 3720 Kortessem
regio Limburg
Appelen en Peren in je Stadstuin - theorieles
(i.s.m.‘t West-Vlaamse hart & provincie West-Vlaanderen)
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
CC De Feniks, Beernemstraat 25, 8750 Wingene
regio West-Vlaanderen
Snoeien van Hoogstamboomgaarden - praktijkles
(i.s.m. RLHV)
Inschrijven via info@rlhv.be of 011 31 38 98
regio Limburg
Snoeien van Hoogstamboomgaarden - praktijkles
(i.s.m. RLHV)
Inschrijven via info@rlhv.be of 011 31 38 98
regio Limburg

Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.
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Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw
tel. 012 39 11 88 - info@boomgaardenstichting.be
www.boomgaardenstichting.be

Expo van lokale en
streekeigen appel- en peervariëteiten
Proef- en verkoopstand
tientallen variëteiten
Bijzondere fruitsoorten
voor de fruittuin
Infostand NBS-plantactie
Determinatie van uw vruchten
Boeken, materialen, sap en stroop
Boomgaardwandelingen
Een ideale dag voor gezinnen
en fruitliefhebbers!

17 oktober 2021
Brusselsesteenweg 165
van 10 u. tot 17
9090 Melle
GRATIS TOEGANG!

Nationale
Fruittentoonstelling

