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U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be 
en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine. U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen? 
Laat het ons weten via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
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Hoogstamnieuws 2022-3

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
Het is weer eens een jaar van extreme weersomstandigheden. Dit merken we na-
tuurlijk ook aan onze boomgaarden. Het fruit is veel vroeger rijp dan anders en 
dit beïnvloedt onze werking. De Sapmobiel® zal daarom al in augustus starten en 
de volledige perskalender kun je terugvinden op p. 4 en 5.
 
Onze Nationale Fruittentoonstelling zal dit jaar plaatsvinden op zondag 18 september 
in het Rivierenhof in Deurne (Antwerpen). Meer informatie op p. 7 en 8.
Wil je weten wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan eens onze kalender 
op p. 6.
Deze editie van Hoogstamnieuws betekent ook meteen het vierde en laatste deel van 
‘een jaar in de boomgaard/fruittuin’ op p. 3. 

Stroop en sap
In ons streekproductenwinkeltje kun je steeds verschillende variëteitsstropen en 
fruitsappen komen ontdekken. Nu de zomer halfweg is, hebben we van enkele 
variëteiten reeds stropen beschikbaar van de oogst van 2022.

In de kijker staat de Mirabellenstroop. Dit heerlijke kleine, 
gele pruimpje is zeer geliefd voor het opleggen, maar komt ook 
helemaal tot zijn recht in onze stroop. Deze bestaat voor 60% uit 
Mirabellen, waaraan appels en peren toegevoegd worden omwille 
van de pectinebalans. Het resultaat is een zoete stroop met een 
smeuïge textuur.
Te bekomen aan € 5 per potje van 400 g.
 

Ook in ons aanbod te vinden is het frisse Appel-Kriekensap: 
geperst, gepasteuriseerd en afgevuld door onze Sapmobiel® in 
bag-in boxen van 3 liter met een handig tapkraantje. De licht 
zurige smaak van de krieken vult het zoete appelsap perfect 
aan, met als resultaat een unieke combinatie die de smaak- 
papillen verwent. 
Verkrijgbaar aan € 8,50 per box van 3L 

Het volledige aanbod vind je in ons streekproductenwinkeltje  
of online via www.boomgaardenstichting.be/winkel
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Een jaar in de boomgaard/fruittuin (Deel 4 - einde)
Nu het oogstseizoen van start gaat, begint ook meteen de drukste periode in de 
boomgaard en fruittuin. De vruchten rijpen, we verrichten de laatste zomersnoei, 
vooral bij het steenfruit en de notelaar, we maken plannen om bomen of struiken 
bij te planten, ... 

De droge en hete zomer met een overvloed aan zonneschijn doet 
de vruchten vroeger afrijpen. Bramen, blauwe bessen, herfst-
frambozen en druiven kunnen nog volop gepluk worden, terwijl 
de meeste andere bessen al overrijp zijn. De plukperiode voor de 
meeste pitfruitsoorten en -variëteiten zal zeker 15 tot 20 dagen 
vroeger vallen dan vorig jaar.

Rijp fruit betekent ook nadenken over de bewaarmogelijkhe-
den. De bewaarruimte dient koel te zijn, ideaal met een hoge 
luchtvochtigheid, zodat de vruchten niet te snel vocht verliezen. 
Een koelkast waarin we het fruit leggen in afgesloten zakken of 

bakken is zeer goed, maar een kelder of zelfs buiten, onder een afdak aan de noordzij-
de van een gebouw, kan dienstdoen als bewaarplaats. Let er wel op dat de ruimte en de 
fruitkisten zuiver zijn en het fruit onbeschadigd en droog. Zo voorkom je besmetting 
en rottende vruchten. 

Een andere oplossing is het fruit verwerken. 
Er zijn tal van mogelijkheden, waarvan wij met 
de Sapmobiel® reeds een kant-en-klare oplos-
sing bieden. Populaire verwerkingsmethoden 
zijn o.a. confituur en gelei maken, opleggen en 
drogen. Als je heel veel vruchten hebt, kun je er 
zelfs stroop van (laten) maken!

De maanden augustus en september zijn de beste periode voor het snoeien van ok-
kernoten, dan is het risico op bloeden het kleinst en kunnen de open sapkanalen nog 
dichtgroeien met wondweefsel. Ook het steenfruit wordt best in de late zomer ge-
snoeid, wanneer de vruchten geoogst zijn.

Denk ook al eens aan het volgende seizoen: wil je nieu-
we bomen of struiken planten? Bereid dan de plant-
plaatsen reeds voor met de nodige grondverbetering 
(zoals bv. compost/stalmest). Als je advies nodig hebt 
bij de juiste variëteitenkeuze, kun je ook best nu al een 
mailtje sturen naar info@boomgaardenstichting.be, we 
helpen je graag verder.
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De Sapmobiel® 
Het oogstseizoen komt op gang, dit betekent 
dat wij met onze mobiele persinstallatie terug 
doorheen Vlaanderen. We verwerken jouw 
fruit tot puur natuurlijk sap, zodat je zolang 
mogelijk plezier van je oogst kunt genieten.

Enkele richtlijnen:
• Vanaf 70 kg kunnen we je al verder helpen. 

De sapopbrengst zal schommelen tussen de 
60 en 70 %.

• Respecteer het aantal kilo’s dat je opgeeft. Een sterke afwijking resulteert in lange 
wachttijden. Toch meer dan verwacht? Verwittig ons dan zo snel mogelijk.

• Het aangeleverde fruit moet in goede staat zijn (hard en vrij van grof vuil).  
Vermijd rotte vruchten.

do 18 aug. Vliermaal Boschelstraat 71, 3724 Vliermaal

wo 31 aug. Vliermaal Boschelstraat 71, 3724 Vliermaal

za 3 sept. Leuven Abdij van Park, 3001 Leuven

ma 5 sept. Kalmthout Heuvel 8, 2920 Kalmthout

wo 7 sept. Malle Antwerpsesteenweg 487, 2390 Malle

do 8 sept. Grobbendonk Parking t.h.v. Troon 4, 2280 Grobbendonk

vr 9 sept. Merksplas Hofeinde 9, 2330 Merksplas

za 10 sept. Merksplas Hofeinde 9, 2330 Merksplas

zo 11 sept. Arendonk Park Deroissart, 2370 Arendonk

ma 12 sept. Diest Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

di 13 sept. Zutendaal Hoogstraat 41, 3690 Zutendaal

wo 14 sept. Peer Deusterstraat 74B, 3990 Peer

vr 16 sept. Dilsen-Stokkem de Schiervellaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem

za 17 sept. Diepenbeek Stationsstraat 27, 3590 Diepenbeek

zo 18 sept. Wellen Dorpsplein, 3830 Wellen

ma 19 sept. Zoersel Dorpsplein, 2980 Zoersel

di 20 sept. Ramsel Dorpsplein, 2230 Ramsel
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Deze gegevens kunnen 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.

wo 21 sept. Heist-op-den-Berg Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg

do 22 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

vr 23 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

za 24 sept. Tielt-Winge Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

zo 25 sept. Kessel-Lo Abdij Vlierbeek, 3010 Kessel-Lo

ma 26 sept. Alken Hendriksveldstraat, 3570 Alken

di 27 sept. Borgloon Stationsstraat 54, 3840 Borgloon

wo 28 sept. Moelingen Gemeenteplein, 3790 Moelingen

do 29 sept. Herderen Sint-Jansstraat 8C, 3770 Herderen

vr 30 sept. Nieuwerkerken Ambachtsstraat 1111, 3850 Nieuwerkerken

za 1 okt. Vremde Boomkensstraat 1, 2531 Vremde

zo 2 okt. St-Katelijne-Waver Midzelen 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver

ma 3 okt. Berlaar Azaleastraat, 2590 Berlaar

di 4 okt. Vremde Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde

wo 5 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

do 6 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

vr 7 okt. Bilzen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

za 8 okt. Geel Molenberg 4, 2440 Geel

zo 9 okt. Sittard (NL) Lahrstraat 95, 6137 LG Sittard

ma 10 okt. Kalmthout Heuvel 8, 2920 Kalmthout

di 11 okt. Broechem Broechemhof 12, 2520 Ranst

wo 12 okt. Oudsbergen Heymansweg 2, 3670 Oudsbergen

do 13 okt. Eckelrade (NL) Dorpsstraat 82, 6251 ND Eckelrade

vr 14 okt. Beverlo Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo

za 15 okt. Kapellen Holleweg 43, 2950 Kapellen
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Eerstvolgende NBS-activiteiten
za 27 aug ’22 
14 u.

Enten en oculeren in de herfst - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 
regio Antwerpen

za 27 aug ’22 
9.30 u. - 16 u.

Zomersnoei fruitbomen - theorie + praktijkles VOLZET!! 
(i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland)
Inschrijven niet meer mogelijk! 
regio Vlaams-Brabant

za 3 sep ’22 
9 u. - 16 u.

Zomersnoei - theorie + praktijkles VOLZET!! 
(i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters)
Inschrijven niet meer mogelijk! 
regio Vlaams-Brabant

za 17 sep ’22 
9 u. - 16 u.

Zomersnoei - praktijkles VOLZET!! 
(i.s.m. Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse Hart)
Inschrijven niet meer mogelijk!
regio West-Vlaanderen

za 18 sep ’22 
10 u. - 17 u.

Nationale Fruittentoonstelling 
(i.s.m. de Regionale Landschappen en provincie Antwerpen) 
Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne 
regio Antwerpen

za 24 sep ’22 
14 u. - 17 u.

Workshop Fruitverwerking 
(i.s.m. Velt Brugge) 
inschrijven via beweegt.velt.nu/brugge/6911/fruitverwerken24sept 
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek 
regio West-Vlaanderen

za 8 okt ’22 
11 u. - 15 u.

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

za 8 okt ’22 
14 u.

Fruit proeven in de boomgaard  
(i.s.m. Stad Mechelen) 
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 
regio Antwerpen

za 19 nov ’22 
9 u. - 16 u.

Snoei vruchtbomen - theorie- en praktijkles  
(i.s.m. Stad Hasselt) 
inschrijven via www.hasselt.be/nl/activiteitenkalender-domein-kiewit 
regio Limburg

Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website  
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.
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Nationale Fruittentoonstelling 
De Boomgaardenstichting heeft het genoegen jullie dit jaar uit te nodigen in het 
Rivierenhof in Deurne voor onze jaarlijkse Nationale Fruittentoonstelling. Het is 
ondertussen alweer van 2016 geleden dat we deze activiteit lieten plaatsvinden in 
de provincie Antwerpen, hoog tijd dus om het boomgaardfruit nog eens te laten 
schitteren in deze regio! 
 
De centrale expositie bestaat uit enkele honderden 
regionale en lokale appel- en perenvariëteiten. Hier-
tussen kun je zeker een aantal variëteiten ontdekken 
die je zelf wenst aan te planten in eigen boomgaard 
of fruittuin!

Naast de tentoonstelling zijn er nog tal van standen 
waar je kan kennismaken met onze vereniging. Zo 
kun je met vragen over jouw boom(gaard) of fruit(tuin) terecht aan de info- en advies-
stand. Onze experts helpen je graag verder.
Heb je enkele onbekende vruchten? Breng zeker enkele exemplaren mee, ons team 
van pomologen plakt er de juiste naam op aan de determinatiestand. 
Als je zoekt naar specifieke drukwerken of materialen, kan de NBS-infostand je 
zeker bekoren. Eigen publicaties worden afgewisseld met gevestigde waarden en voor 
het boomgaard- en fruittuinbeheer hebben we de juiste materialen beschikbaar.
Bezoek een van onze proef- en verkoopstanden en ga naar huis met onze heerlijke 
variëteitsstropen, puur natuurlijk sap van de Sapmobiel® of onbespoten hoogstamfruit 

uit onze boomgaarden.
Ook voor de kleinsten onder ons voorzien wij 
enkele leerrijke activiteiten, dus breng gerust 
het hele gezin mee!
 
We zijn dit jaar te gast in het idyllische Ri-
vierenhof, het oudste provinciaal domein van 
het land, goed voor 135 hectare natuur, door-
kruist met talrijke wandel- en fietspaden. Het 
kasteel en park bieden trouwens tal van moge-

lijkheden om te vertoeven voor groot en klein: een speeltuin, verschillende wandeltui-
nen, een kinderboerderij... Ideaal dus voor een familiebezoekje, te koppelen aan een 
interessante fruittentoonstelling. Tot dan!

Nationale Fruittentoonstelling 
zondag 18 september 2022 van 10 u. tot 17 u. 

Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne 
Parking: Ruggeveldlaan, Sterckshoflei & Cogelsplein
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Nationale
Fruittentoonstelling

18 september 2022
van 10 u. tot 17 u.

GRATIS TOEGANG! 

Streekeigen appel- en peer- 
variëteiten
Proef- en verkoopstand 
Bijzondere fruitsoorten voor  
fruittuin en terras
Info plantactie, boeken,  
materialen, sap en stroop
Vruchtendeterminatie

Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw
tel. 012 39 11 88 

info@boomgaardenstichting.be
www.boomgaardenstichting.be

RIVIERENHOF 
Turnhoutsebaan 246

2100 Deurne


