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Hoogstamboomgaarden en beleid



Onroerenderfgoedrichtplan voor 
hoogstamboomgaarden

Verschuiving van waardering                         veel 
Valt tussen wal en schip op beleidsvlak          betrokkenen

Daling van het areaal  verdwijnen van het traditionele 
landschap

Onevenredige verdeling van lasten en lusten



Doelstelling

We willen hoogstamboomgaarden 
koesteren als waardevolle 
streekeigen landschapselementen 
en samen werken aan een duurzame 
verankering van 
hoogstamfruitbomen in een 
dynamisch landschap



4 krachtlijnen

Samen : alle belanghebbende betrekken (zowel lokaal als regionaal): 
rekening houden met eenieders noden en behoeften  breed draagvlak 
creëren

Sterktes, zwaktes,
kansen, knelpunten
Ideeën en beleids-
voorstellen

SAMEN



Waarde: landschapselement, genenreservoir, 
streekidentiteit

Beheer: zorg dragen voor hoogstamboomgaarden
Karakteristiek landschap: herkenbaarheid, 

verbondenheid
Streekontwikkeling



KOESTEREN



KOESTEREN



Beleid:
Bestaande instrumentarium optimaal inzetten
Hoogstamboomgaardenbeleid verder ontwikkelen

Maatschappij:
Sensibilisatie en educatie
Herverdeling van lasten en lusten
(economisch) leefbare modellen en alternatieve 
functies

DUURZAAM
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Continu element dat streekeigenheid waarborgt
MAAR: rekening houden met landschapsdynamiek en 

maatschappelijke veranderingen



DYNAMISCH LANDSCHAP



Wat zijn de belangrijkste conclusies?

landschap en landschapszorg zijn belangrijk voor de 
Haspengouwnaren - Fruitlandschap

Iedereen erkent de waarde van hoogstamboomgaarden MAAR
er moet goed nagedacht worden over wat, waar en hoe
belang van behoud oude en zeldzame rassen

Belang van onderhoud en goed beheer
Vraag naar meer stimulerend ipv restrictief beleid 
Nood aan duidelijkheid en transparantie
Nieuwe kansen voor behoud van hoogstamboomgaarden

Actiebereidheid bij burger
Korte ketenlandbouw – streekproducten
Toerisme
Openbare en sociale functies



Hoe gaan we nu verder?
Concretiseren van de doelstelling uit intentieverklaring 
d.m.v. keuzes maken

Intentieverklaring + SWOT-analyse als achtergrond

Uitwerken van visievoorstel op basis van resultaten 
workshop

Keuzes vertalen in ambities/principes
Advies aan alle belanghebbenden (30 dagen)

Vervolgworkshop: 30/11/2018 of 4/12/2018
Concreet kijken naar instrumenten en maatregelen 
Advies aan alle belanghebbenden (30 dagen)

Eind 2018: principiële goedkeuring
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