Afzender: NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
GRATIS infoblad • verschijnt driemaandelijks • EDITIE FEBRUARI 2022
v.u.: Ludo Royen, Vliermaal

Afgiftekantoor Hasselt • P508286

Hoogstamnieuws 2022-1

Niitaka in bloei op 5 april 2020
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 2022-1

Na een zachte winter kijken wij al reikhalzend uit naar de lente. Nog even en we
kunnen weer genieten van de bloesempracht die Haspengouw ons biedt. Ook dit
jaar spelen wij hier graag op in met ‘Bloesem+’. Zie p. 3.
Deel 2 van ‘Een jaar in de boomgaard/fruittuin’ focust zich op enkele typische voorjaarstaken op p. 5.
Tot slot loopt onze jaarlijkse Plantactie stilaan op haar einde. Toch hebben wij nog een
ruim assortiment van plantgoed beschikbaar. Ontdek het aanbod op p. 6.

Rechtzetting Pomologia 2021/4

In december 2021 verzonden wij Pomologia 2021/4, maar merkten al gauw dat er
ergens iets was misgelopen, waardoor verschillende leden de editie van september ontvangen hebben.
Enkele leden hebben ons dit reeds laten weten, maar we
vermoeden dat er nog leden de verkeerde editie ontvangen
hebben.
Woont u in een gemeente waarvan de postcode met 20-24
begint? Controleer dan of u bij de laatste editie zeker het
juiste tijdschrift ontving. Is dit niet het geval, dan verzenden
wij graag kostenloos het juiste boekje samen met de
volgende editie van Pomologia!

Stuur ons gerust een mailtje via
nbs@boomgaardenstichting.be, dan
ontvangt u alsnog Pomologia 2021/4.
Dit aanbod geldt tot editie 2022/1 verschenen is.
Nog lid worden? Dat kan!
Schrijf nu € 25 (€ 30 buiten België) over op rekeningnummer
BE65 4518 5253 9196 met als vermelding “Lidgeld 2022” en u kunt de
eerste Pomologia van 2022 over ongeveer een maand in de bus verwachten!
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Bloesem+ 2022

Wij nodigen u uit op alweer de derde editie van ons evenement ‘Bloesem+’,
waarbij wij gedurende de hele bloesemperiode interessante activiteiten aanbieden
voor het hele gezin. Dit jaar nodigen we u met trots uit op enkele nieuwe workshops en demonstraties! Waarom zou deze periode immers niet meer mogen zijn
dan enkele een terrasje doen? We zijn klaar om u te ontvangen op een van onze
volgende activiteiten!
Bloesem+ Startdag
We vangen aan met onze activiteiten op 10 april. Tussen 13.00 en 17.00 u zijn jullie
allen van harte welkom voor een wandeling of fietstocht doorheen de bloesempracht.
Of wat dacht u van een rit met het bloesemtreintje
naar de Hertenbergboomgaard?
Proef ook eens van onze appelcroque of onze
Haspengouwse appeldrank, allebei nieuwigheden
die we u graag willen voorstellen.
Workshop ‘Maak je eigen appelboom’
Op 16 april kunt u tussen 13.00 en 17.00 u de
knepen van het enten leren en zo een appelboompje voor uw eigen tuin maken. Inschrijven voor
deze workshop is verplicht. (Deelname, inclusief
boompje: € 5.)
Demonstratie stroopstoken
Tijdens deze namiddag tonen we u hoe onze heerlijke variëteitstropen zonder toegevoegde suiker gestookt worden. Deze demonstratie wordt gegeven door een stroopstoker met reeds vele jaren ervaring en is absoluut
een meerwaarde als kennis over de fruitverwerking! Op 23 april kunt u hieraan deelnemen
vanaf 14.00 u.
Workshop ‘Variëteitsmoes maken’
Herontdek de wereld van appelmoes! Tijdens deze
smaakzoektocht kunt u verschillende variëteitsmoezen proeven, beoordelen en maken, om zo uw
perfecte appelmoes te creëren. Neem deel op 24
april tussen 13.00 en 17.00 u. Voor deze
workshop is inschrijven verplicht.

Bezoek ons op Leopold III-straat 5, 3724 Vliermaal!
Meer informatie of inschrijven kan via
nbs@boomgaardenstichting of 012 39 11 88.
HN 2022-1 3

NBS-stroop (en -gelei)

Bij de NBS kunt u gedurende het hele jaar variëteitsstropen bekomen. Ze worden
steeds ambachtelijk gestookt van fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden en
bevatten noch toegevoegde suikers, noch andere toevoegingen.
Puur natuurlijke stropen dus!
APPEL
Sterappel-Keulemanstroop
Sterappel-Boskoopstroop

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)

ZOMERFRUIT
Hedelfingerstroop
Mirabellenstroop

€ 5/potje (300 g)
€ 4/potje (400 g)

Stekelbessenstroop
PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop

€ 5/potje (300 g)

€ 5/potje (600 g)

Légipont-Sterappelstroop

€ 5/potje (600 g)

Dubbel Flippenstroop

€ 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion

€ 4/potje (300 g)

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

NBS-fruitsappen

Drinkt u graag fruitsappen van fruit uit onze hoogstamboomgaarden? De Sapmobiel®
perst het sap, pasteuriseert het en vult het af in boxen met een handig tapkraantje,
zonder de minste toevoegingen.

Appelsap (3L)
€ 6,50
NIEUW!!
Appel-kriekensap (3L)
€ 8,50
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Een jaar in de boomgaard/fruittuin (Deel 2)

De lente brengt jaarlijks nieuw leven met zich mee: verschillende dieren laten
zich na de winter terug zien in onze boomgaard en fruittuin, maar ook onze
fruitbomen en -struiken geven de eerste tekenen van leven na hun winterrust.
Dringend tijd dus om ons hierop voor te bereiden!
Eer we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen,
dienen we echter de winter achter ons te laten.
Beginnen hieraan doen we door de vruchtmummies te verwijderen. De beschimmelde
vruchten die nu nog aan de boom hangen
kunnen geen dienst meer doen voor de boomgaardbewoners. Ze verwijderen voorkomt
Monilia in het nieuwe seizoen, dit dient zeker
te gebeuren voor de bloesemperiode.

Vruchtmummie

Lac Balsam wondafdekmiddel €8 in onze winkel!

Met het snoeien van jonge struiken en halfstammen wacht u best tot na februari.
Zo voorkomt u een te grote groeireactie en
zullen er sneller vruchten aan uw boom(pje)
hangen.
Na enkele dagen stevige vorst is het altijd veilig om de
bomen te controleren op vorstschade. Heeft u, ondanks
het witkalken, scheuren in de stam? Snij dan het aangetaste hout weg en bedek het geheel met wondbalsem. Zo
zal uw boom(pje) het snelst herstellen.
Na deze stappen is uw boomgaard of fruittuin klaar om
richting bloei te gaan.
Laat de bestuiving in uw boomgaard te wensen over?
Huur eens een bijenvolk!
Verschillende organisaties bieden tegenwoordig de mogelijkheid om een (of meerdere) bijenvolk(eren) te huren.
De imker plaatst zijn bijenkast en verzorgt zelf de bijen,
vaak ontvangt u de honing die uit uw boomgaard geoogst
wordt en natuurlijk kunt u een betere bestuiving en dus
hogere fruitopbrengst verwachten.
Een alternatief is het aankopen van een nest hommels.
Deze kan u in uw boomgaard (of fruittuin) plaatsen zonder verdere kennis. Het nest zal een paar maanden actief
blijven, ideaal om de bloesemperiode te overbruggen.
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Planttijd in de fruittuin!

Februari en maart zijn nog ideale maanden om fruitbomen en -struiken aan te
planten. Wij staan u graag bij om de juiste planten aan te schaffen en op een
correcte manier te planten en te snoeien. U heeft keuze uit een groot assortiment,
niet alleen voor de aanleg van boomgaarden, maar ook voor aanplantingen in
fruittuinen of langs afsluitingen.
- Kersenbomen (op Gisela®5) die zeer dikke, smakelijke kersen produceren zoals o.a.
Early Red, Bigarreau Burlat, Ferdouce, Bellise, Carmen, Kordia, Karina en ook de
late bloeiers die mekaar goed kruisbevruchten: Regina en Irena.
- Laagstam pruimenbomen (op St Julien A, WeiWa en Wavit); zowel klassieke varië
teiten (Opal, Reine Claude d’Oullins, Conducta, Mirabelle de Nancy, Dubbel Bak
pruim, …) als moderne kwetsen Topfive, Tophit en Toptaste, met dikke, donkerblauwe en vooral lekkere vruchten.
- Perelaars (op kwee), alsook appelbomen op
laagstam of halfstam, met nog een ruim
assortiment klassieke en moderne variëteiten.
- Verder kan u bij de NBS terecht voor specialere
fruitsoorten zoals kweeperen, mispels, tamme
kastanjes, geënte okkernoten, veredelde haze
laars,..
- In de fruittuin horen natuurlijk ook de vroeg
bloeiende fruitsoorten zoals perziken,
nectarines en abrikozen, waarvan we nog een
groot aanbod hebben.
Al eens gedacht aan een fruitsnoephaag?
Allerlei bessen maken de fruittuin tot een klein paradijsje
waar wel altijd wat te plukken en te proeven valt: kies
zelf uw combinaties met frambozen, doornloze bramen,
hybriden tussen braam en framboos, Japanse wijnbessen,
aalbessen, kruisbessen, blauwe bessen en niet te vergeten
de klimmers (druiven, kiwibessen, kiwi’s, …) en nog
enkele speciale soorten!

Pendula Mauro

Eenmalig aanbod!
Ook nog speciaal bij ons te verkrijgen dit voorjaar: iepen
in treurvorm (variëteit Ulmus glabra ‘Pendula Mauro’),
ideaal als blikvanger in de tuin, als te vormen dakboom
boven een pergola, een echte ‘karakterboom’!

Het volledige assortiment vindt u op www.boomgaardenstichting.be onder ‘Bomen
Bestellen’. Bestellen kan via info@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88.
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Eerstvolgende NBS-activiteiten
za 5 maa ’22
14.30 u.

Snoei vruchtbomen - praktijkles
inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
Moerkerke, regio West-Vlaanderen

za 12 maa ’22
14.30 u.

Snoeiles - praktijkles (i.s.m. Tuinhier Assebroek)
Inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88
Gemeneweideweg-Zuid 113,
8310 Brugge
regio West-Vlaanderen

za 19 maa ’22
14.30 u.

Snoeien van vruchtbomen praktijkles
Inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88
Blankenberge,
regio West-Vlaanderen

za 26 maa ’22
14 u.

Masterclass snoei vruchtbomen
- praktijkles
inschrijven via
nbs@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88
Houthulst, regio West-Vlaanderen

za 26 maa ’22
9 u. - 16 u.

Aanleg en beheer hoogstamboomgaarden - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland)
Inschrijven via joachim.lambrechts@rlzh.be of 016 81 52 77
Tienen, regio Vlaams-Brabant

za 26 maa ’22
14 u.

Vermeerderen - theorieles (i.s.m. Stad Mechelen)
OPGELET NIEUWE DATUM!
Inschrijven verplicht! (via nbs@boomgaardenstichting.be)
Deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 14 mei ’22
14 u.

Ziektebeelden bij fruitbomen - praktijkles (i.s.m. Velt Zedelgem)
Inschrijven via nbs@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
regio West-Vlaanderen

zo 26 jun ’22
11 u. - 17 u.

‘de KERS®’
Expo van meer dan 250 kersenvariëteiten
Landcommanderij Alden Biesen,
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
regio Limburg

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