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Hoogstamnieuws 2018-4

Nationale Boomgaardenstichting vzw
Vereniging voor pomologie, fruittuin-, boomgaard- en landschapsbeheer
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88; fax 012 74 74 38,
www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be
KBO 430 689 797 - bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB

Voorwoord
Na een topzomer met heel veel zon, massa’s fruit en een overvolle agenda voor 
de Sapmobiel® is “prins Herfst” dan toch uiteindelijk komen aanzwaaien en luidt 
hij ook meteen de start van onze jaarlijkse plantactie en wintersnoeiwerken in. U 
wenst dit plantseizoen een eigen boomgaard aan te planten of uw bestaande bomen te 
onderhouden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het jaar afsluiten doen we met 
nog een aantal theoretische en praktische snoeilessen (zie p.2) waarvoor u zich kan 
inschrijven. 

NBS-plantactie 2018-2019
Tussen november en eind maart 2019 kan u aan NBS bestellingen van plantgoed 
doorgeven. Gaande van traditionele en lokale fruitvariëteiten (hoog-, halfstam en 
struikvorm) van appels, peren, kersen, pruimen, noten, ... kleinfruit zoals bessen, 
bramen, frambozen, druiven, ... tot diverse haagplanten als beuk, haagbeuk, mei-
doorn etc. Het planten van een haag rond pas aangeplante fruitbomen is op termijn 
heel belangrijk voor het ecologisch evenwicht in deze boomgaard, alsook het behoud 
van voldoende dood hout bij het verjongen van een oude boomgaard. Dood hout is 
immers een belangrijke nest- en voedselplaats voor vele organismen.

Indien u kiest voor plantgoed van NBS, assisteren wij u, indien gewenst, met een 
boomgaardplan, soortenkeuze, controle van de onderlinge bestuiving en rijpheidstijd-
stippen, advies over boombescherming (geit, schaap, koe, paard, ...) enz. 

  Download gerust onze plantfolder via www.boomgaardenstichting.be - tabblad   
  plantactie. Bestellingen kan u hier bij ons in de kuilhoek afhalen of professioneel  
  laten aanplanten door onze Natuur- en Boomgaarden Sociale Werkplaats (vzw).
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Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best onze website  
www.boomgaardenstichting.be in de gaten.

Eerstvolgende activiteiten 2018
za 17 nov ’18 
9 u - 16 u.

Basiscursus snoei - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Vorming Plus)
info en inschrijven via www.vormingplusob.be/basiscursus-snoeien-4  
of 016 52 59 00  
regio Vlaams-Brabant

wo 21 nov ’18 
19 u. - 22 u.

Lezing solitaire bijen en hun bestuiving
(door dhr. Jef Peeters, meer info zie p. 4)
Inschrijven via info@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88
RLH, Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem

do 22 nov ’18
19 u. - 22 u.

Snoei hoogstamfruitbomen - theorieles
(i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren)
inschrijven via tel. 011 31 38 98 
regio Limburg

za 24 nov ’18
10 u. - 13 u.

Vormsnoei jonge hoogstamfruitbomen - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren)
inschrijven via tel. 011 31 38 98
regio Limburg

za 01 dec ’18 
10 u. - 13 u.

Vormsnoei jonge hoogstamfruitbomen - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren)
inschrijven via tel. 011 31 38 98
regio Limburg

Denk aan eventuele subsidies voor kleine landschapselementen! Kleine land-
schapselementen (KLE) zijn groene structuren die mee het zicht in het landschap 
bepalen, zoals in dit geval hoogstamfruitbomen. 
Heel wat gemeenten subsidiëren KLE. Vooraleer u aanplant, informeert u dus best 
even bij uw gemeente naar het plaatselijk subsidiereglement. In Riemst, Wellen, 
Borgloon en Zutendaal is er reeds een subsidieregeling van kracht. Met deze gemeen-
ten heeft de NBS een rechtstreeks contact, zodat u alles volledig kan regelen via ons 
secretariaat.

Aanvragen voor offertes en bestellingen kunnen doorgegeven worden aan het 
NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, 
info@boomgaardenstichting.be of per post.

Tijdens de plantactie 2018 - 2019 bieden wij ook meerjarige appelspillen en  
-struiken aan verminderde prijs voor de aanplant van een intensieve fruithaag die al in 
het tweede jaar na aanplant volop vruchten kan dragen. De hoogte van de bomen  
varieert tussen 1,50 en 2,50 meter en de plantafstand die wij voor zo’n fruithaag  
hanteren is 1 meter. We verkiezen in dit geval lekkere en robuuste eetappelvariëteiten 
die elkaar optimaal zullen bevruchten en een goede spreiding geven tijdens het  
oogstseizoen.
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Wenst u lid te worden van de NBS in 2019? 
Ontvang 4 maal per jaar ons ledenblad Pomologia (52 pagina’s, 
op A5-formaat en in volkleurendruk) en tal van ledenvoordelen 
(zoals korting op lessen, boeken) mits het storten van € 20 voor 
België of € 25 (rest Europa) op het rekeningnummer 
IBAN BE65 4518 5253 9196 (BIC KREDBEBB) op naam van 
NBS vzw.
Indien u nog stort voor 1 december 2018, ontvangt u Pomologia 2018-4 
er gratis bij.

NBS-stroop

PEER en/of APPEL
Korsoneisperenstroop € 5/potje (600 g)

Légipontstroop € 4/potje (450 g)

Dubbel Flippenstroop € 5/potje (600 g)

Sterappel-Keulemanstroop € 5/potje (600 g)

Sterappel-Boskoopstroop € 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion € 4/potje (300 g)

 
 

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop (oogst 2018) € 5/potje (300 g)
Oogstpruimstroop € 4/potje (400 g)

Mirabellenstroop € 4/potje (400 g)

 

Gestookt in grote koperen ketels bevat onze ambachtelijke stroop enkel en alleen 
de vruchteigen suikers van één fruitsoort of een combinatie van meerdere vruch-
ten. Vul nu uw voorraad broodbeleg en/of uw ingrediënten aan door een keuze te 
maken uit onderstaande stroopvariëteiten:

Een bijzondere variëteitstroop bereid met 40% 
kweepeer (Champion) en 60% peer.

Een uitstekende pruimenstroop met alle kenmer-
ken van de basisvrucht Mirabelle de Nancy, 60% 
pruim aangevuld met appel en peer.

NIEUW!!

NIEUW!!
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De honingbij kennen we allemaal. Dat ze belangrijk is voor de bestuiving van 
fruitbloesems, dat weten we ook. Naast de honingbij bestaan er echter ook vele 
solitaire bijen, zij leven niet in een kolonie en doen alles alleen: van het bouwen 
van een nest tot het zoeken van voedsel.

Het bouwen van bijenhotels is dus eigenlijk uitsluitend bestemd voor solitaire bijen. 
Door de menselijke ingrepen in de natuur en de groeiende verstedelijking wordt de 
natuurlijke habitat van solitaire bijen alsmaar schaarser. Met kunstmatige bijenhotels 
kunnen we dit voor een groot stuk opvangen.

Fruitbloesems en bestuiving zijn onlosmakelijk samengaand. Het is dan ook onze 
plicht de solitaire bij te helpen. Grootschalig onderzoek heeft immers aangetoond dat 
solitaire bijen veel efficiëntere bestuivers zijn dan de honingbij, omdat zij de pollen 
droog transporteren (en er dus geen klompjes van maken) en veel meer bloemen per 
dag bezoeken. Bovendien zijn ze biotoopgebonden en vliegen ze ook vaak op plan-
ten die honingbijen minderwaardig achten. De voornaamste conclusie is dus dat het 
bezoek door solitaire bijen leidt tot een grotere vruchtzetting.

Het is in dit kader dat onze NBS-educatieve brochure 5 “De teelt van metselbijen om 
fruitbloesems te bestuiven” werd geschreven door mede-bestuurslid dhr. Jef Peeters.

Infomoment solitaire bijen... en hun belang bij de bestuiving

Op woensdag 21 november nodigen wij u van harte uit in een van de lokalen van 
het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) in Kortessem (zie agenda 
p. 2), waar dhr. Jef Peeters een lezing zal geven over solitaire bijen (en hun bestui-
ving) en meteen ook zijn brochure kan voorstellen.

Voor slechts € 5 ontvangt u de brochure en kan u zich gratis inschrijven voor deze 
lezing via tel. 012 39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be
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Lessenreeks 2019 Maldegem 
(provincie Oost-Vlaanderen) 

(i.s.m. Regionaal Landschap Meetjesland) 
Hoogstamfruitbomenen en fruittuin, aanplanting, teelt, snoei en verzorging

Praktische informatie
Volledige cursus: € 85 voor leden 
en € 99 voor niet-leden.
Deze som kan gestort worden op 
rekening BE65 4518 5253 9196 op 
naam van NBS.

Voor verdere info en inschrijvingen 
kan u tijdens de kantooruren terecht 
op het NBS-secretariaat,  
tel. 012 39 11 88 of 
info@boomgaardenstichting.be 

za 23 feb ’19 
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme (theorie)
R.L. Meetjesland, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

za 09 mrt ’19
9 u. - 12 u.

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken & principes van de snoei (theorie)
R.L. Meetjesland, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

Vorm- en onderhoudssnoei (praktijk)
Op locatie

za 23 mrt ’19
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen (praktijk)
Op locatie

za 20 apr ’19
9 u. - 12 u.

Enttechnieken (praktijk)
R.L. Meetjesland, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

za 25 mei ’19
9.30 u. - 11.30 u.

11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden & hun biologische  
bestrijding (theorie)
R.L. Meetjesland, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

Herkennen van ziektebeelden & hun biologische  
bestrijding (praktijk)
Op locatie

za 22 juni ’19
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden en kleinfruit (praktijk)
Op locatie

za 24 aug ’19
9 u. - 12 u.

Zomersnoei (praktijk)
Op locatie

za 05 okt ’19
9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit (theorie)
R.L. Meetjesland, Marktstraat 10, 9990 Maldegem
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Afzender: NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE NOVEMBER 2018

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

Hoogstamnieuws 2018-4

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

2018, veel fruit en veel sap!
De overvloedige appel- en perenoogst liet onze sappersen op volle toeren draai-
en. Tijdens de drukke persdagen voor vele klanten op diverse standplaatsen in 
Vlaanderen, bracht de NBS ook haar eigen hoogstamschud- en -raapfruit naar 
de Sapmobiel®. Tot aan het volgend oogstseizoen kunnen wij u zodoende puur 
natuurlijk appelsap aanbieden op het NBS-secretariaat in Vliermaal.

Ons sap is van een rechtstreekse productie (korte keten). De enige bewerking die het 
ondergaat is een kortstondige pasteurisatie. Het is vezelrijk (troebel), bevat geen toe-
gevoegde suikers, geen kunstmatige aroma’s en geen bewaarmiddelen. Kortom, 100% 
natuurlijk sap!

U kan kiezen uit:
appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 6,50

peer-appelsap:
    bag-in-box (3 liter) € 6,50

 
Ongeopend is de bag-in-box 2 jaar houdbaar. Eenmaal geopend, minstens een maand in de 
koelkast. Te bekomen op het NBS-secretariaat.

http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting
http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

