
kleine landschapselementen
hoogstamboomgaarden



     Natuurwaarde

Het fruit in de boomgaard
wordt niet enkel door de mens 
gesmaakt. Ook heel wat in-
heemse diersoorten zijn er 
verzot op. Dassen, eikelmui-
zen, egels eten graag een ap-
peltje mee. Bovendien biedt 
een hoogstamboom nestplaat-
sen voor holenbroeders. Uilen, 
spechten, mezen, boomkrui-
pers gebruiken hiervoor de 
holten in de knoestige bomen.

Een make-over voor jouw

hoogstamboomgaard 

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het land-
schapsbeeld van Wellen. Veranderend landge-
bruik, ouderdom, stormen, ... maken echter dat 
onze boomgaarden het hard te verduren krijgen 
en stilaan uit het landschap verdwijnen. De 
gemeente Wellen ijvert samen met het Regio-
naal Landschap Haspengouw en Voeren en de 
Wellense Adviesraad voor Leefmilieu voor het 
behoud van de hoogstamboomgaard. Zij zijn 
immers een stukje streekgeschiedenis, maken 
het landschap mooi, en ook heel wat dieren en 
planten voelen er zich thuis. En het belangrijkst 
van al, ze vullen uw fruitmand met een schat 
aan gezond en lekker fruit.



De boomgaard als
thuis voor de steenuil

Wie een oude boom in zijn tuin heeft 
staan, heeft zeker de roep van de 
steenuil al gehoord. Dit kleine uiltje 
leeft in gaten en spleten van versleten 
fruitbomen, knotwilgen, schuurtjes,  … . 
Geen wonder dat hij zich thuis voelt in onze 
streek. Hij levert heel wat nuttig werk: zijn 
voedsel bestaat immers uit muizen, insect-
en en slakjes die je liever niet te veel in je 
tuin hebt zitten. 

Wellen wil extra aandacht be-
steden aan het leefgebied 
van deze vogel. Naast het on-
derhoud en herstel van hoog-
stamboomgaarden kan je de 
steenuil ook helpen door het 
ophangen van nestkasten. Zo 
kan je het tekort aan nestplaat-
sen door de vele bomen die de 
laatste jaren verdwenen zijn, 
opvangen.

Aan de slag
met jouw boomgaard

Het Regionaal Landschap wil eigenaars van hoog-
stamboomgaarden maximaal ondersteunen. Tijdens 
een terreinbezoek wordt samen met de eigenaar of 
gebruiker van het perceel besproken wat er nodig is 
om de boomgaard te herstellen. Dit kan gaan over 
het uitvoeren van achterstallige snoeiwerken, het 
vervangen van bomen, het aanplanten van nieuwe 
bomen. Tijdens dit gesprek wordt ook geluisterd 
naar de wensen van de eigenaar. Er worden soorten 
voorgesteld die je kan gebruiken, het plantverband 
wordt zo uitgewerkt dat het beheer van het grasland 
mogelijk blijft enz. De terreinploegen van het Re-
gionaal Landschap kunnen de boomgaard volledig 
terug in orde zetten en er worden ook oplossingen 
gezocht voor het onderhoud achteraf.



 Gemeentelijke subsidies

Eigenaars die het werk liever zelf
doen, kunnen gebruik maken van de 
gemeentelijke subsidies voor het aan-
planten (en onderhouden) van hoog-
stamfruitbomen. 

De toelagen voor de aanleg en het onderhoud van 
hoogstamfruitbomen bedragen:

• 10 euro per boom voor de aanplant van een hoog-
stamfruitboom (eenmalig aan te vragen).

• 25 euro per boom voor de vormsnoei (eerste 5 jaar
onderhoud na aanplant) (eenmalig aan te vragen). 
Deze toelage kan gelijktijdig met de subsidie voor 
aanplant van de hoogstamfruitbomen worden aan-
gevraagd. 

• 5 euro per boom voor het onderhoud vanaf 6 jaar 
na de aanplant (om de 5 jaar aan te vragen).

De toelagen worden per aanvraag beperkt tot:

• 250 euro voor de aanplant van hoogstamfruit-
bomen en/of de eerste 5 jaar vormsnoei.

• 100 euro voor de 5-jaarlijkse toelage voor het 
onderhoud vanaf 6 jaar na de aanplant.

Hou er rekening mee dat je minimaal 5 hoogstam-
fruitbomen dient aan te planten om in aanmerking te 
komen voor een subsidie.

In het geval dat de hoogstamfruitbomen worden aan-
geplant door de Nationale Boomgaarden Stich-
ting, wordt de subsidie van 35 euro per boom 
(nl. voor aanplant én vormsnoei) rechtstreeks 
overgemaakt aan de Nationale Boomgaarden 
Stichting in kader van de overeenkomst met 
gemeente Wellen. Er dient geen afzonder-
lijke subsidieaanvraag ingediend te worden.

Het subsidiereglement  en –aanvraagformulier kan 
je terugvinden op www.wellen.be/nl/subsidies of af-
halen op de milieudienst.

Meer info
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