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Nationale Tentoonstelling Melle 2021
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 2021-4

Het moment is weer daar voor onze laatste nieuwsbrief van 2021. We willen u
alvast graag een fijne eindejaarsperiode toewensen met de nodige gezelligheid.
Om de sfeer erin te brengen kunt u daarom reeds ons eindejaarsaanbod terugvinden in deze editie, op p. 6-7.
Traditioneel starten wij deze maand met onze plantactie. Om u hier zo goed mogelijk
mee van dienst te zijn, geven wij u enkele tips mee om uw bomen zo veilig mogelijk
van onze kwekerij naar uw boomgaard te vervoeren op p. 3.
Als u nog twijfelt over welke bomen in uw boomgaard of fruittuin aan te planten, hebben wij enkele aan te raden appelvariëteiten voor u klaarstaan op p. 5.
We starten in deze editie ook met onze minireeks “Een jaar in de boomgaard/fruittuin”.
Nog tot eind 2022 kunt u in Hoogstamnieuws de nodige informatie vinden over welke
werken nu precies in welk seizoen uitgevoerd dienen te worden. Dit beknopte overzicht kan u alvast op weg helpen. Meer op p. 4.
Tot slot willen we u alvast warm maken voor onze activiteiten van eind 2021 - begin
2022. Wij zijn laaiend enthousiast om weer een goed gevulde agenda aan u te kunnen
presenteren op p. 8.

Lidgeld 2022 + gratis Pomologia
Word nu lid voor 2022 en ontvang gratis de
laatste Pomologia van 2021.
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 € 25 voor België of € 30 (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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Van de kwekerij tot de boomgaard

In november start naar goede gewoonte onze plantactie, waarbij u naar hartenlust bomen kunt aankopen. Als u nog geen ervaring heeft met het aanplanten van
bomen, kan dit een hele onderneming lijken. We helpen u graag verder.
Een kleine struik op een kleine afstand past natuurlijk makkelijk in uw auto. Maar
wanneer we met wat oudere halfstammen of hoogstammen werken, moeten we naar
een andere oplossing zoeken, die we meestal vinden in een aanhangwagen. Het vervoeren in een aanhangwagen is echter niet volledig zonder gevaar.
Bomen met kluit (en zeker blote wortel) zijn zeer gevoelig voor uitdroging en beschadiging. We willen natuurlijk dat deze veilig op de plantlocatie aankomen, dus is enige
voorzichtigheid geboden.
Transport
Tijdens het transport kunnen de bomen
best onder een dekzeil bewaard worden,
waarbij de wortels extra verpakt zijn in
plastic of natte jute. Bij het stapelen van
meerdere bomen mogen er geen takken
of wortels afbreken, dus leg de bomen
met breekbare takken bovenaan en bind
de takken eventueel voorzichtig samen.
De veiligste manier om met een kluitboom om te gaan, is hem op te tillen aan
de kluit zelf.
Inkuilen
Als u van plan bent uw bomen niet meteen aan te planten, kunt u ze best inkuilen.
Hierbij bedekt u de wortels met losse grond. Hou deze plaats vochtig, maar zorg dat
de bomen niet in water staan, dan kunnen ze immers letterlijk verdrinken. Hou er rekening mee dat de bomen niet te diep in de grond worden gezet, de entplaats moet steeds
boven de grond blijven.

De NBS-plantactie loopt nog tot eind maart!
U kunt uw bomen bestellen via info@boomgaardenstichting.be.
Nog geen keuze gemaakt? Bekijk onze plantfolder onder het menu “bomen bestellen” op www.boomgaardenstichting.be.
Liever niet zelf aanplanten? Onze zustervereniging NBSW Maatwerk vzw helpt u
graag verder aan een sociaal tarief.
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Een jaar in de boomgaard/fruittuin (Deel 1)

Zoals we allemaal weten staat het leven in de boomgaard en fruittuin nooit stil.
Ieder seizoen vraagt zijn eigen werkzaamheden, die we zullen opvolgen, zodat
we na een jaar een beknopte gids doorheen de seizoenen opgebouwd hebben. We
vangen aan met de winter, traditioneel de rustperiode en dus de ideale start.
Tijdens de winter gaan de bomen in rust, maar schieten wij
zelf in actie. Vanaf november verliezen de bomen hun bladeren: dit is het moment van de “prikkelende” wintersnoei.
Bij druiven, kleinfruit en jongere laag- en halfstammen
kan dit best wachten tot de late winter, om de groei beter
onder controle te houden.
Tussen eind november en begin april vindt het traditionele plantseizoen plaats. Wilt u nieuwe bomen of struiken
aanplanten, dan doet u dit best nu. Zorg dat de grond niet
bevroren is bij het aanplanten: u raakt er met de schup niet
in en het vriesweer is nefast voor de wortels van uw bomen.
Het plantseizoen is pas ten einde wanneer de bladknoppen
opzwellen en jonge blaadjes stilaan verschijnen.
Denk ook eens aan de bewoners die in uw boomgaard of fruittuin overwinteren. Voorzie nestkastjes en laat voldoende dode bomen met holtes staan, ze zijn een toevlucht
voor vogels en insecten. De winter is ook het moment om de nestgelegenheid van
uw solitaire bijen te reinigen of te vervangen. Let bij het reinigen wel dat alles droog
bewaard wordt om schimmelvorming te voorkomen.
Zowel vogels als zoogdieren (en uiteindelijk ook wormen) hebben er baat bij als er nog vruchten aan de boom
hangen. Laat daarom bv. de Ananasreinette, Jonathan of
Gloster gerust hangen als u ze zelf niet wilt verbruiken. De
dieren zullen u dankbaar zijn!
Bescherm uw bomen tegen de temperatuurverschillen in
de winter door de stam wit te kalken (dit kan met gebluste
kalk vermengd met water en gelatine); de witte stam weerkaatst het felle zonlicht en voorkomt schorsbarsten.
Schud af en toe de zware sneeuw van uw fruitstruiken, dit
kan het breken van de takken voorkomen.
Tussen Kerst en Nieuw kunt u dan weer best enthout
verzamelen. Bewaar het koel en vochtig.
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Enkele variëteiten in de kijker

Tijdens het plantseizoen krijgen wij vaak de vraag “Welke boom raden jullie
aan?”. Hoewel dit antwoord niet altijd eenduidig is (iedereen heeft per slot van
rekening andere behoeftes en smaken), zijn er enkele variëteiten die in iedere
boomgaard tot hun recht kunnen komen.

Keuleman Keuleman

De Keuleman is een vaste waarde in de meeste boomgaarden, vooral in Limburg, waar hij ook wel bekend
staat als ‘Schaapsmuilke’. Deze mooie, rustieke boom
kan tot wel 100 jaar worden en overvloedige oogsten
dragen van honderden kilo’s per boom. Het is een kleine
tot middelgrote appel, geschikt voor alle soorten verwerking en zeer lang natuurlijk houdbaar.

Sterappel
Eveneens een zeer gegeerde variëteit is de Sterappel (in
Limburg vaak ‘Rooi Hanneskes’ genoemd). Deze appel
is vooral gewild omwille van zijn smaak en uiterlijk
De vruchten rijpen nog goed na de pluk, ze kunnen ‘op de bleek’ gelegd worden om
hun typische rode kleur te bekomen. De bomen zijn vooral geschikt als hoogstamvorm, waarin ze een grote opbrengst genieten.
Reinetten
Deze groep bestaat uit verschillende variëteiten
die bepaalde kenmerken delen. De meeste
Reinetten hebben bijvoorbeeld een ietwat
platte, ronde vorm met een ruwe schil. Kenmerkend is hun smaak, die is over het algemeen
behoorlijk zoet en lekker. Geen wonder dat
deze variëteiten het zo goed doen in de boomgaarden. Deze sappige appels hebben een breed
gamma aan mogelijkheden en zijn voor vrijwel
alle boomgaardvormen geschikt. Zeker het
ontdekken waard zijn de Reinette de France,
Reine des Reinettes en Reinette Baumann.

Reine des Reinettes

Rambours
Die andere verzamelgroep is zeker ook het vermelden waard. De Rambourappels staan
gekend om hun vrij grote, vaak asymmetrische vruchten met een gladde schil, hoewel
dit niet voor alle variëteiten per se het geval is. Qua uiterlijk staan ze dus zowat recht
tegenover de Reinetten. Er bestaan veel uiteenlopende Rambourvariëteiten, waaronder
de Rambour Mortier, Winterrambour en Herfstrambour.
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NBS-stroop (en -gelei)

Vul bij ons uw voorraad ambachtelijk gestookte stroop aan. Onze variëteitstropen worden gestookt van fruit uit eigen hoogstamboomgaarden. De stroop is vrij van toegevoegde suikers en andere toevoegingen. U kan kiezen uit het volgende aanbod:

PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop
Légipont-Sterappelstroop
Comtessenstroop
Légipontstroop
Dubbel Flippenstroop
Kweestroop Champion
Kweegelei Champion (50% suiker)

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)
€ 3/potje (300 g)
€ 4/potje (450 g)
€ 5/potje (600 g)
€ 4/potje (300 g)
€ 3/potje (330 g)
€ 4 voor 2 potjes

PRUIM, KERS of STEKELBES
€ 5/potje (300 g)
€ 4/potje (400 g)
€ 4/potje (300 g)

Hedelfingerstroop
Mirabellenstroop
Stekelbessenstroop

APPEL
Sterappel-Keulemanstroop
Sterappel-Boskoopstroop

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)

NBS-vruchtensap

De NBS perst jaarlijks sap van hoogstamappels uit de eigen boomgaarden. Het gaat
hier om 100% direct geperst sap, geperst door De Sapmobiel® en afgevuld in boxen
met een handig tapkraantje.

Appelsap (3L)
€ 6,50

NIEUW!!
Appel-Kriekensap (3L)
€ 8,50
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NBS-boeken

Doe eens een pomologisch drukwerk cadeau! Bij de NBS kunt u zowel eigen uitgaves
bekomen als oude bekenden zoals Petzold, Vandommele en Van Cauwenberghe. Hieronder een greep uit ons boekenaanbod:
Hoogstamfruitbomen in Limburg
Deel 1: Peren		
€ 25
Deel 2: Appels
€ 30
Deel 1 + Deel 2 samen aan de
mooie prijs van € 50

Fruitvariëteiten		

€ 15

NBSW-materialen

Staan er bij u ook snoeiwerken op het programma? Ook daar
kunnen wij u in bijstaan. We hebben een ruim aanbod aan materialen om te snoeien, enten, aan te planten en andere boomverzorging uit te voeren.

Snoeizaag F600
€ 30

Snoeischaar F5
€ 35

Geschenkpakketjes

Nu de feestdagen er weer aan komen, wordt het ook tijd om te denken aan de cadeau’s.
Om cadeaustress te voorkomen, kunnen wij u hierbij al een tip geven: een geschenkpakket van de NBS is voor elk wat wils!
Door ons veelzijdige aanbod kunnen wij pakketjes klaarmaken die ieders honger, zij
het naar kennis, zij het naar zoets, zullen stillen.

Het volledige aanbod is terug te vinden op onze website
www.boomgaardenstichting.be!

Wij bieden steeds de mogelijkheid om uw sappen, materialen, boeken en stropen per
post te verzenden. De verzendkosten hangen af van 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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Eerstvolgende NBS-activiteiten
do 18 nov ’21
19 u. - 21 u.

Appels 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

za 27 nov ’21
9 u. - 16 u.

Snoei Hoogstambomen - Theorie- en prakijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen)
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Demerstraat 60, 3560 Lummen

za 29 jan ’22
14 u.

Ent-event (i.s.m. Stad Mechelen)
Verkoop van enthout, materialen, onderstammen
Meer dan 5 stuks? Bestellen via info@boomgaardenstichting.be.
Tivoli-kinderboerderij,
Antwerpsesteenweg 94,
2800 Mechelen

za 26 feb ’22
9 u.

Entles & Snoei
Hoogstambomen - praktijkles
Inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
regio West-Vlaanderen

za 5 maa ’22
9 u. - 12 u.

Snoei vruchtbomen praktijkles
inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
regio West-Vlaanderen

za 12 maa ’22
14 u.

Vermeerderen - theorieles (i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 12 maa ’22
14.30 u.

Snoeiles - praktijkles (i.s.m. Tuinhier Assebroek)
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge

za 19 maa ’22
9.30 u. - 16 u.

Wintersnoei - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland)
Meer info en inschrijven via info@rld.be of 016 40 85 58
regio Vlaams-Brabant

za 19 maa ’22

Snoeiles - praktijkles
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
regio West-Vlaanderen

za 26 maa ’22
13 u. - 16 u.

Snoei vruchtbomen - praktijkles
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be
regio West-Vlaanderen

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