
Herstel en Behoud Hoogstamboomgaarden 
Appels en peren groeien tegenwoordig aan laagstamboompjes. De traditionele 
hoogstamboomgaard voor de commerciële fruitteelt is verleden tijd. Hoogstamfruitbomen zijn 
groen erfgoed geworden, maar hun cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische functie 
willen we niet verliezen.  
In 2014 kwam het behoud van de hoogstamboomgaard in het werkplan van de Werkgroep GROEN 
erfgoed van het Erfgoedplatform en vervolgens in het LandschapsOntwikkelingsPlan 2014 van de 
gemeente. Daarna ging het snel. Een inventarisatie van oude boomgaarden werd uitgevoerd, 
vrijwilligers geworven en opgeleid. In 2016 is begonnen met het snoeien van de eerste boomgaard 
in de Elshof. 
 

Al snel na de oprichting van de Werkgroep GROEN erfgoed van het Erfgoedplatform in 2012, 
ontstond het idee om aan het behoud van de hoogstamboomgaarden in onze gemeente te 
gaan werken. Het voornemen werd opgenomen in het werkplan 2014. De gemeente toonde 
zich geïnteresseerd en zo werd in datzelfde jaar een inventarisatie van de nog bestaande 
boomgaarden of resten daarvan uitgevoerd. Het plan werd tevens opgenomen in het 
LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) 2014 en daaropvolgende jaren.  

Op basis van de inventarisatie werden enkele boomgaarden uitgekozen en in het najaar van 
2016 startte de opleiding tot hoogstamsnoeier van de eerste vrijwilligers. In de winter van 
2017 werd achterstallig onderhoud uitgevoerd in de gemeentelijke boomgaard in de Elshof. 
De boomgaard met ca. 100 bomen werd door professionals met hulp van vrijwilligers stevig 
aangepakt. 

De groep vrijwilligers van de Hoogstambrigade 
is inmiddels gegroeid tot ca. zes personen. Elk 
jaar opnieuw wordt de cursus aangeboden en 
neemt het aantal vrijwilligers toe. Naast de 
Elshof boomgaard wordt onder deskundige 
leiding ook de gemeentelijke boomgaard aan 
de Monumentweg en in Heumen Noord 
jaarlijks onderhouden. 

Op verzoek van de gemeente wordt een 
toekomstvisie voor de zes gemeentelijke 

boomgaarden opgesteld. Deze zal mede als basis dienen voor het behoud, onderhoud en 
verdere ontwikkeling. 

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mathilde Hofmans, E 
mail@mathildehofmans.nl, T 06 52567958. 
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