
Trefdag hoogstamboomgaarden  
Verslag Workshop “Sociaal gebruik”  

 

Facilitator: Michael Leone (INBO) 

Verslag: Christel Cornelissen (RLH) 

 
Functies 
 

 
Figuur: Score naar wenselijkheid (rood = niet wenselijk, geel = matig wenselijk, groen = zeer wenselijk) en haalbaarheid van 
diverse sociale functies van hoogstamboomgaarden 

  



Maatregelen/acties/beleidsaanbevelingen 
 

 
Figuur: Voorstellen vanuit de 2 sessies naar verschillende beleidsniveaus toe om de economische functies mogelijk te maken 

 = favoriete acties deelnemers 

  



Vlaamse Overheid  
o Regelgeving rond lokale verkoop van fruitproducten 
o BO voor landsbouwers voor beheer hoogstamboomgaarden 
o Faciliteren/financieren van “ontmoetingsprojecten”  
o Extra inzetten op aanleg/onderhoud in beschermde landschappen 
o Handhaving (verbonden aan subsidies) 
o Subsidies voor ‘multifunctioneel’ gebruik => randvoorwaarden voor boeren (bijv. 

onderhoud en beheer) 

 

Vlaamse overheid & Provincie 
o PDPO – doorlopend (centen + sociale economie/NBS) 
o Beleidsaanbevelingen opstellen voor lokale besturen mbt soortensamenstelling en locatie 

van hoogstamboomgaarden (naast school, op kerkhof…) 
o Kader voor aansprakelijkheid: 
 Richtlijnen voor verzekeringen (risicobeheersing: takken, afgevallen fruit) 
 Verzekering verantwoordelijkheid bij ongevallen 
 Verzekeringstechnisch uitwerken van vangnet voor plukken, spelen in 

fruitboomgaard 

 

Gemeente 
o Geboorteboomgaard – onderhoud en aanleg 
o Beleidsvisie uitwerken op gemeentelijk niveau om plukken van boomgaarden mogelijk te 

maken (en fruit niet rot te laten worden)  
o Boomgaard in de stad/ boomgaard in het dorp – Groen/blauwe ontwerpopgave 
o Vrijgekomen gronden inrichten als boomgaard en opnemen in beleidsplannen 
o Dienstenvergoeding voor het beheer van hoogstam door particulieren 
o Samenwerking tussen gemeente (eig. grond) en burgers 

 

Middenveldorganisatie 
o Creëren van groene ruimte rond ziekenhuizen/zorg => meer aandacht + meer subsidies  
o Pluktechnisch 
o Educatie over fruit (pluktijd, bloeitijd) 

 

Burgerinitiatief  
o Nood aan coördinatie en organisatie bijv. bij CSA 
o Faciliteren/financieren van “ontmoetingsproject” 
o Inspraak burger (begeleiden, vertrekken vanuit wit blad) 
o Project: Community building ‘voor en door de gemeenschap’ – verschillende generaties 

betrekken uit de buurt 
o Initiatief bij deelnemers (bijv: aanplant geboorteboom) – nood aan ruimte 

 



Kern van de discussie: 
 

Sessie 1: 
Onderhoud en beheer – er is vaak wel subsidie voor aanleg, maar te weinig aandacht voor nazorg 

- Onderhoud en beheer moet goed geregeld zijn.  
- Verantwoordelijkheid ligt veelal bij gemeenten.  
- Onderhoud en beheer door burgers is moeilijk  

 Onderhoudspremies best op Vlaams niveau uitwerken  
 Dienstenvergoeding  
 Extra aandacht/meer subsidies voor boomgaarden (aanleg én beheer) gelegen in 

beschermde landschappen. Bijvoorbeeld: landbouwer die koeien in een boomgaard 
laat grazen zou subsidie moeten krijgen; dus subsidie voor dubbel gebruik / 
multifunctioneel gebruik 

 Beheerpakket voor landbouwers die hoogstam willen aanplanten 

Samenwerking gemeente en burgers voor allerlei initiatieven is wenselijk. Er zou een 
engagementsverklaring tussen gemeente en burgers/particulieren gesloten kunnen worden (bijv. om 
fruit te mogen plukken in gemeentelijke boomgaard, fruitpersactiviteit te organiseren) 

 Zoeken naar actieve groepen tbv draagvlak 
 CSA-boerderij (Community Supported Agriculture), waarbij de bioboer een 

coördinerende rol heeft. Dit soort initiatieven zouden meer ondersteund moeten 
worden. 

 Zelf een boom aanplanten doet de betrokkenheid toenemen 

Regelgeving voor verkoop van verwerkte fruitproducten. Regels voedselagentschap voor lokale 
verkoop zijn streng en belemmerend. 

Verschillende openbare boomgaarden zouden in kaart gebracht moeten worden. Daarbij zouden er 
op Vlaams niveau beleidsaanbevelingen voor lokale besturen moeten geformuleerd worden tav 
soortenkeuze en inplanting (kennis!) 

  



 

Sessie 2:  
Faciliteren van sociale ontmoetingen:  

 Netwerk van gemeente, middenveld en buurt voeden en in stand houden 
 Verschillende generaties dichter bij elkaar brengen 

Inspraak van de burger verbeteren/verhogen: nu te weinig interactie met/input van de burgers, 
begeleide inspraak faciliteren 

Ontwikkelen van 1 wettelijk/afsprakenkader mbt verzekeringen voor het gebruik openbare 
boomgaarden. In huidige situatie is er veel onduidelijkheid over aansprakelijkheid en verzekeringen, 
er zijn wel regels maar niet duidelijk waar die precies te vinden zijn. Richtlijnen voor risicobeheersing 
= 1 centraal afsprakenkader opgemaakt door Vlaamse overheid 

Subsidies PDPO moeten ook inzetbaar zijn voor reguliere werken (bijv. Sociale economie die zich 
inzet voor landschapsonderhoud) 

Landschapsonderhoud mag geld kosten, maar moet door overheid worden voorzien. Niet alle 
particulieren hebben kennis van zaken. 

Handhaving: premies ok, maar als boomgaard niet wordt onderhouden vervallen de premies (cfr. 
Premiestelsel BO’s VLM). Degene die premies verstrekt moet ook handhaven! 

Dorpsontwikkeling: niet alles verstenen. Ook dorpsboomgaard kan een plek krijgen. Hoogstam hoeft 
niet steeds in open ruimtegebied te liggen. Verantwoordelijkheid van gemeente en Vlaamse overheid 
dit in ruimtelijke plannen op te nemen. Voordeel: verjonging van het bomenbestand 
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