
Café de Vrede, Berchem, 18 mei 2017
De hoogstamboomgaard als 

(cultureel)erfgoed

Yves Segers
KU Leuven & Centrum Agrarische Geschiedenis

Trefdag Hoogstamboomgaarden
Alden Biesen, 7 juni 2018



Inleiding

• Meerdere waarden
• Ecologisch, Esthetisch, Toeristisch, Economisch, 

Gastronomisch, Cultuurhistorisch en erfgoed…

• Op grens onroerend/roerend erfgoed

• Integraal en geïntegreerd

• Kennis!
• Veel, maar lang niet alles is geweten

• Multi-disciplinair

• Invalshoeken combineren – oog voor de keten

• Het verleden is dynamisch en complex



Een dynamisch erfgoedverhaal

 Een elite, eeuwenlang
• Fruit is luxe

• Abdijen en kloosters

• Cisterciënzers

• Adel en burgerij

• Versailles, Lodewijk IV

• Nicolas de Hardenpont

• Jean-Baptist Van Mons

Voorstelling van De Lente met allerlei werken aan een fruittuin, Pieter 

Van Der Heyden, 1570 © Collectie Willy Vandormael

http://resolver.libis.be/IE3509806/representation


Een dynamisch erfgoedverhaal

 Fruitweides
• Vanaf 18de eeuw, rond 

hoeve en dorpskern

• Combinatie met veeteelt

• Eigen consumptie en 
verwerking

• Veel lokale, regionale 
rassen

• Kernregio’s?

Een hoogstam fruitboom in bloei aan een boerderij, 1900 - 1950 © Universiteit 

Gent - Vakgroep Nederlandse Taalkunde, collectie Clement Tréfois

https://www.hetvirtueleland.be/items/show/62016


Schilderij Djef Anten (1851-1913), Lentezicht



Een dynamisch erfgoedverhaal

 Beginnende 
commercialisatie

• Agricultural Invasion –
graancrisis, vanaf 1880

• Toenemende koopkracht

• Impact op landschap

• Boomgaarden verder van 
dorpskern

• Grotere percelen

• Veekering: 
meidoornhaag

• Ruimte tussen 
bomen

• ‘Jonge landschappen’

Plukkers in een hoogstam appelboom, circa 1930-1950 © Veiling Haspengouw



Brustem, uittreksel Ferrariskaart, 1770-1777 © KB

Sint-Truiden en Brustem, jaren 1930 © Institut

cartographique militaire

Brustem, jaren 1970-1980 © Topografische kaart van 

België



Kaart met aanduiding van de intensiteit van de fruitteelt in België, Landbouwtelling 1929 © Ministerie van 

Landbouw

https://www.hetvirtueleland.be/items/show/37905


Een hoogstamboomgaard in de streek van Borgloon, 2007 © foto: Raf Bleus

https://www.hetvirtueleland.be/items/show/61968


Een dynamisch erfgoedverhaal

 Beginnende 
commercialisatie

• Meer aandacht

• Onderwijs, vorming, 
onderzoek

• Uniformere 
boomgaarden

• Beperkt aantal soorten 
en variëteiten

• Blijvers en wijkers

• Impact Amerikaans fruit, 
jaren 1920-1930Fruitteler Jos Claes poseert voor de paardenkar volgeladen met fruit in 

allerlei manden, kisten en zakken, 1950 - 1975 © Collectie Jos Claes

https://www.hetvirtueleland.be/items/show/61980


Evolutie landbouwareaal in Haspengouw, 1846-2007, Diverse landbouwtellingen



Een dynamisch erfgoedverhaal

 Specialisatie en 
laagstam, vanaf 1950

• Nadelen hoogstam

• Beurtjaren

• Arbeidsintensief

• Gevaarlijk

• Ziekten en plagen

• Vele variëteiten

• Voordelen laagstam

• Impact op landschap en 
beleving

• Cultuurhistorisch 
minder belangrijk?

Groepsfoto van kersenplukkers op het fruitteeltbedrijf van dr. Schepers in 

Sint-Truiden, einde jaren 1930 © PCCE, Willy Vandormael



Laagstamaanplanting in de streek van Borgloon, 2007 © foto: Raf Bleus

https://www.hetvirtueleland.be/items/show/62004


Integraal en geïntegreerd

 Onroerend erfgoed richtplan

 Erfgoed(waarden) 
hoogstamboomgaarden
⚫ Hoe bepalen?

⚫ Vele facetten en verhalen

• Dorpsleven, boerenbestaan, 
innovatie, wetenschap, relatie met 
natuur,…

⚫ In context plaatsen

• Historische ontwikkeling en 
inventarisatie

• Waar? Types? 

• Op perceelniveau?

• Objecten

• Archief, documentatie, 
beeldmateriaal

• Verhalen en getuigenissen

• Tradities, kennis, praktijken
Affiche aankondiging lessenreeks fruitteelt, Sint-Truiden, 1866 © CAG



Samenwerking

⚫ Participatie en 
Samenwerking

• Participatief waarderen en 
draagvlak

• Beleving, identiteit

• Immaterieel erfgoed

• Ontmoetingsplek tussen 
onroerend, roerend 
erfgoed, et les autres?

• Inventaris Vlaanderen ICE

• Cultuur, kennis en 
praktijken 
(hoogstam)boomgaar
den? Fruitcultuur?

Fruitpluksters aan de slag © Collectie Boerinnenbond, KADOC KU Leuven 
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