
Trefdag hoogstamboomgaarden – Natuur 
 

Facilitator: Paul van Laer (NBS) 

Verslag: An Digneffe (RLHV) 

Functies 

 

 
Figuur: Score naar wenselijkheid (rood = niet wenselijk, geel = matig wenselijk, groen = zeer wenselijk) en haalbaarheid van 
diverse natuurfuncties van hoogstamboomgaarden – scores van de 2 sessies 
 



Maatregelen 
 

 
Figuur: Voorstellen vanuit de 2 sessies naar verschillende beleidsniveaus toe om de natuurwaarden in boomgaarden te doen 
toenmeen                  = favoriete acties deelnemers  
 

  



Sessie 1  
 

Functies 
Erfgoedfunctie: De natuur binnen Vlaanderen zijn cultuur-/erfgoedlandschappen en hebben altijd 
erfgoedwaarde.   

Abiotische functie: Bodemleven, microreliëf, houtwallen, muurtjes, ….  

 

Maatregelen 
Europees 

o Onderhouds- en aanplantsteun voor landbouwers via Europees platteland fonds 
(stimulerend premiesysteem) 

Vlaamse Overheid 

o Administratieve vereenvoudiging rond regelgeving van hoogstamboomgaarden.  Vooral 
nood aan duidelijkheid. 

o Onderhoudssteun ter invoeren 
o Handhaving (hoewel sommigen andere mening hierover hebben en vrezen dat het averechts 

kan werken. Draagvlak verdwijnt) 
o Juridisch kader voorzien voor hoogstamboomgaarden binnen de vergunningsprocedure (bv. 

zoals bij bossen) 
o Bescherming via natuur, erfgoed, … 
o ANB Habitatboomgaard toevoegen: Natuurboomgaarden mee opnemen als 

natuurstreefbeeld binnen oa SBZ, reservaten, natuurbeheerplannen, … 
o Onderhouds- en aanplantsteun binnen beschermde landschappen, bevestigede 

ankerplaatsen, omgeving beschermde gebouwen, … 

Provincie 

o Extra onderhouds- en aanplantsteun binnen belangrijke (gemeentegrensoverschrijdende) 
landschappen (ankerplaatsen) 

o Opstellen van criteria voor natuurboomgaard. Wat zijn de randvoorwaarden voor een label 
‘Natuurboomgaard’ 

o Acties rond draagvlak, vorming, educatie, … 

Gemeenten  

o Handhaving en verdere bescherming 
o Onderhouds- en aanplantsteun voor particulieren 

Burger/private initiatieven  

o Extra vergoeding voor hoogstamfruit 

  



Sessie 2  
 
Functies 
Functies uit de eerste sessie worden bevestigd 
Geen aanvullingen in sessie 2 

 
Maatregelen 
Europees 

o Fruitgeschiedenis van Haspengouw laten erkennen als UNESCO wereld erfgoed 
o Instandhouding genetische diversiteit (VN): Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek: 

collecties, variëteiten en biodiversiteit 

Vlaamse Overheid 

o Boomgaardsubsidiepot die wordt samengesteld door verschillende beleidsdomeinen en 
verschillende beleidsniveaus 

o Beheerovereenkomst hoogstamboomgaarden ontwikkelen (VLM) niet enkel voor 
landbouwers, maar ook voor particulieren 

o Streven naar een beheerplan voor de hoogstamboomgaarden zoals bij de bosbeheerplannen 
waarin dan ook ineens de heraanplant en kap vervat zit 

o Streven naar een beheerplan voor de hoogstamboomgaarden zoals bij de bosbeheerplannen 
waarin dan ook ineens de heraanplant en kap vervat zit 

o Habitatbeheer van hoogstamboomgaarden mee opnemen in natuurbeheerplannen (ANB) 
o Fruitcultuur op de lijst krijgen van erkend Cultureel erfgoed 

 

Provincie 

o Oprichten van een hoogstamgroep: naar voorbeeld van de bosgroepen.  Boomgaarden zijn 
nu erg versnipper van eigenaar.  Deze verenigen zodat er overkoepelend ondersteund kan 
worden in advies, beheer, … 

o Advies op maat (landschapsloket Regionaal Landschap verder uitbouwen). Weg van de 
minste weerstand zoeken.  Bottom-up benadering  

Gemeenten 

o Meer fruitstraten: straatnamen van oude fruitvariëteiten  

Middenveld 

o Draagvlakvorming en educatie 

Burger/private initiatieven  

o Functionele Agrobiodiversiteit (FAB): Bestuiving en plaagbestrijding  van 
hoogstamboomgaarden naar laagstam. 
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