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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
DE KERS

®

De KERS® is een vaste waarde in Limburg. Zo’n vierhonderd nieuwsgierigen
zakten op 27 juni af naar Alden Biesen
om honderden kersenvariëteiten te
ontdekken.
De tentoonstelling kon dit jaar teruggevonden worden onder de takken van
een kolossale boom op het domein. De
gidsbeurten doorheen de Hertenbergboomgaard wakkerden bij velen de
interesse aan om zelf een of meerdere
kersenbomen aan te planten.
Verbruiksstanden sierden het domein
met de heerlijke geuren en kleuren die
kersen te bieden hebben. Het kersengebak en de mocktails met appel-kersensap vielen in de smaak. Zoals het
een kersenevenement betaamt, waren
er natuurlijk ook versgeplukte kersen
te verkrijgen.
De boomgaardeigenaars en -geïnteresseerden konden met hun prangende vragen terecht bij de info- en
adviesstand.

NATIONALE

FRUITTENTOONSTELLING
Twee jaar na de laatste Nationale Tentoonstelling trokken we op 17 oktober
naar Tectura (voorheen de Tuinbouwschool) Melle. Achthonderd bezoekers
kwamen onze tentoonstelling van 500
appel- en peervariëteiten bezichtigen.
De determinatiestand kon rekenen
op veel bezoekers die na veel geduld
uiteindelijk hun variëteiten benoemd
zagen.
Het algemene advies was dan weer
terug te vinden aan onze advies- en
infostanden. Bij de adviesstand werd
menig bezoeker geholpen met de
juiste variëteitenkeuze voor hun boomgaard of fruittuin.
Voor een Opkikkertje konden ze aan
een van onze standen terecht. Deze
combinatie van warm appelsap met
kaneel en gember verwarmt je vanbinnen. De kilo’s hoogstamfruit vlogen
aan de deur uit: bijna iedere bezoeker
nam er wel eentje mee naar huis!

BLOESEM+

KERSENATELIER

Op 17 april zorgden onze bloesemwandelingen en -fietstochten voor
het nodige leven in Vliermaal. Na een
wandeling van 4, 5 of 6 km konden
deelnemers bekomen met een lekkere
plak variëteitencake en een tas koffie
of glas sap.

De workshops op ons Kersenatelier
van 11 juli waren een schot in de roos.
De kersenkoek is immers al verschillende jaren een van onze grote
successen.

De jongste deelnemers konden boomgaarddieren zoeken tijdens een korte
wandeling van 2,5 km.

Veel bezoekers genoten van de mooie
dag met een kersenmocktail in de
hand. Voor een educatieve insteek
konden bezoekers terecht bij de tentoonstelling en adviesstand.

OOGSTFEEST BEVEREN

BILZEN, DE BOOM IN

Het Oogstfeest in Beveren is een grote
publiekstrekker. Uniek was dat het
feest dit jaar op 19 september volledig
in de boomgaard doorging.

Zowel de driedaagse voor scholen
als de gezinsdag van Bilzen, de boom
in (6-10 oktober) konden rekenen op
een betrokken publiek.

De tentoonstelling van vroege appel- en peervariëteiten trok heel wat
kijklustigen. In de boomgaard werden
de hele namiddag gidsbeurten gegeven. Dankzij het terras met muziek en
kinderanimatie voelde iedereen zich
meteen thuis in de boomgaard.

Het rapen van de appels om ze daarna tot sap te verwerken aan de Sapmobiel® is een zeer leerrijke hands-on
ervaring met het korte-ketenconcept.
Aangezien de appels anders verloren
zouden gaan is dit ook op milieuvlak
een voltreffer.

BOOMGAARDEN
BLONDESWINNING

GREEN VALLEY

Aan gemeenschapscentrum de Blondeswinning realiseerden wij een boomgaard van 82 fruitbomen, waaronder
de lokale variëteit Valse Flip, die 70
jaar geleden op deze plek gewonnen
werd.

Bioboer Luc Hollands liet 130 vruchtbomen door ons aanplanten, zodat
de koeien, met het oog op de klimaatverandering, in de zomer van meer
schaduw kunnen genieten. Ook voor
de grasweides zijn de bomen een
meerwaarde. Hierdoor verwacht hij
een verhoging van de melkproductie.

De bomen zullen een luchtzuiverend
en verkoelend effect op de buurt hebben en de uitstraling van de streek
zal in ere worden hersteld.

In de toekomst zal het hoogstamfruit
in zijn hoevewinkel verkocht worden.

BELEVINGSBOOMGAARD

SCHOOLBOOMGAARDEN

Samen met de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt werd op de oude
voetbalvelden een belevingsboomgaard van 80 fruitbomen aangeplant.

We werkten het voorbije jaar samen
met verschillende scholen om met enkele klassen bomen te planten (met de
nodige uitleg) in het kader van speelplaatsvergroening.

Deze locatie zal dienstdoen als buitenklas met natuurlijke speelelementen
voor de kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats met picknickbanken
voor de omwonenden.

In De Wilg in Schoonbeek, het SintJozefinstituut in Betekom en aan het
Sint-Franciscuscollege te Heusden-Zolder hebben we in totaal 24 vruchtbomen aangeplant.

KERKFABRIEK SINT-STEFANUS

PROJECTEN
NIEUWE WEBSITE

FRUITATELIER

In maart schakelden wij over naar
onze nieuwe website. Samen met een
vrijwilliger hebben wij deze op poten
gezet. De lay-out is volledig opgefrist en ook het menu is wat makkelijker in gebruik geworden. Alle huidige
jaargangen van Hoogstamnieuws zijn
er reeds terug te vinden.

Dit project in kader van Platteland Plus
helpt ons om fruitverwerking op ambachtelijke schaal te kunnen aanbieden. We werken enkele workshops uit
om de markt te verkennen.

Binnenkort komen er nog een webwinkel, ledenzone en forum op.

We proberen innovatieve fruitproducten te creëren met verschillende
variëteiten en werkwijzen zoals drogen, persen, moes maken, confituren
koken,...

STUDIE INVENTARISATIE & WAARDERINGSKADER
HOOGSTAMBOOMGAARDEN

LANDMAX

STAGE ARTHUR VRANCKEN

Samen met Landmax inventariseren
wij een vijftigtal boomgaarden en brengen ze in kaart om een zo volledig
mogelijk beeld te vormen met het oog
op beheer en vergunningen.

Onze stagiair heeft via GIS-software
een systeem uitgewerkt voor het in
kaart brengen van boomgaarden om
het exacte aantal ervan te achterhalen.

We meten o.a. de erfgoed-, natuur-,
recreatieve, wetenschappelijke en
gemenschappelijke waarde.

Zo kunnen we in de toekomst eenvoudiger de impact van verschillende
investeringen op gebied van boomgaarden observeren.

VASTE WAARDEN
PLANTACTIE
We helpen tussen november en maart honderden mensen aan de boomgaard of fruittuin
van hun dromen. Dankzij onze tweeledige
werking van aanplant en verkoop kunnen we
zowel de leek als de liefhebber een goede
start geven.
In ons uitgebreide soorten- en variëteitenaanbod zitten zowel fruitstruiken, laag-,
half- en hoogstammen, in totaal goed voor
rond de duizend variëteiten. We adviseren
vele geïnteresseerden in de keuze van hun
fruitbomen en -struiken.
Voor de aanplant werken we vaak samen met
Regionale Landschappen en verschillende
organisaties om een zo breed mogelijke dekking over Vlaanderen te hebben.

LESSEN, CURSUSSEN, DEMONSTRATIES
Jaarlijks organiseren we een groot aantal
eenmalige lessen en activiteiten. Over het
algemeen is de vraag naar praktisch gerichte
lessen in het onderhoud van boomgaard
en fruittuin het hoogst. Echter komen ook
lessen in aanleg, bloei/bestuiving en fruitverwerking aan bod.
In 2021 hebben wij voor het eerst enkele digitale lessen aangeboden. Deze aanpassing
biedt ons de mogelijkheid om lessen te geven
die niet regiogebonden zijn.
Iedereen is welkom op onze lessen, niet
enkel onze leden. Gezien de vele praktijklessen zijn ze echter het meest geschikt voor
boomgaardeigenaars of -beheerders.

POMOLOGISCHE STUDIE EN ONDERZOEKEN
Jaarlijks worden tijdens de Nationale Fruittentoonstelling en determinatiesessies
honderden vruchten onderzocht. Pomologen
voorzien elke appel, peer, pruim, kers of noot
van de juiste variëteitsnaam.
In ons tijdschrift Pomologia publiceren we
acht pomologische beschrijvingen per jaar.
Telkens worden de herkomst, synoniemen,
vruchtkenmerken, blad- en twijgkenmerken en fysiologische eigenschappen van
de vrucht beschreven.
De studie die hieraan voorafgaat bestaat
vooral uit het consulteren van verschillende
pomologische boekwerken en eigen
empirisch onderzoek.

POMOLOGIA

HOOGSTAMNIEUWS

In ons driemaandelijks tijdschrift
Pomologia zijn
steevast artikels terug
te vinden die menig
boomgaardliefhebber
kunnen boeien. In
iedere editie zijn de
vaste thema’s terug
te vinden waar onze
leden hun ding in kunnen vinden.

Hoogstamnieuws is meer gericht
naar de beginnende boomgaard- en
fruittuinliefhebber. Het verschijnt
eveneens driemaandelijks, maar de
artikels zijn toegankelijker voor leken
op gebied van boomgaarden.

Typische artikels in iedere Pomologia
zijn de pomologische beschrijvingen, geschiedenis van de pomologie, een terug- en vooruitblik op
onze activiteiten, de fruittuin en
enkele heerlijke recepten.

De artikels die
hierin over het
algemeen terug
te vinden zijn, zijn
o.a. onze activiteitenkalender, praktische tips voor
de boomgaard of
fruittuin en enkele
variëteiten in de
kijker.

2021 IN CIJFERS
1600
13 000

LEZERS
HOOGSTAMNIEUWS

2200

FACEBOOKVOLGERS

1713

BOMEN GEPLANT

5000

BOMEN VERKOCHT

750

LEDEN

DEELNEMERS PLANTACTIE

335
178

GEDETERMINEERDE
VRUCHTEN
NIET EERDER
GEDETERMINEERD

47

ACTIVITEITEN

35

GEMEENTEN BEZOCHT
MET DE SAPMOBIEL
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