
Hoogstambomen BPOST  in onze natuurgebieden.

Natuurgebieden bestaan meestal uit grote stukken bos,heide,grasland,… en hebben bepaalde 
doelstellingen om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te verhogen. In de meeste 
natuurgebieden zijn bomen bakens in het landschap en vormen op zich een kleine biotoop.

In de fruitstreek Haspengouw zijn in de (eerder) kleine natuurgebieden allerlei soorten bomen 
aanwezig maar is het momenteel nodig om ook hoogstambomen te voorzien in gebieden waar ze niet
verwacht worden. Een  hoogstamfruitboom hoort normaal in een boomgaard en vormt in en met 
zo’n boomgaard een eigen belangrijke biotoop. Maar de hoogstambomen dreigen te verdwijnen 
omwille van hun geringe economische waarde;het fruit heeft weinig handelswaarde en het 
onderhoud van de bomen is moeilijk.

Toch hebben hoogstambomen een genetische functie omdat ze oude rassen van divers fruit 
(appels,peren,pruimen,kersen) kunnen dragen en hierdoor voor het behoud ervan kunnen zorgen en 
eventueel de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe soorten.

Fruitbomen geven ook een stuk van de fruitgeschiedenis weer die in Haspengouw geschreven werd 
en wordt. De soorten fruit werden door kruising en selectie verworven door vele mensen die er hun 
levenswerk in zagen;het fruit vormde ook de bodem voor een intense fruithandel  die nog steeds 
bloeit in Haspengouw.

Fruitbomen geven ook  een deel van de streekidentiteit weer :de bloei,de rijping,de oogst  in een 
landschap van afwisseling  zijn specifiek  en kunnen die specificiteit ook  vormen als solitaire bomen.

Daarenboven is de ecologische functie  van bomen en zeker ook van fruitbomen  vanzelfsprekend. 
Heel wat planten (b.v. maretak) en dieren (uilen,spechten) hebben fruitbomen als noodzakelijke 
pleisterplaatsen. Het valfruit in de herfst biedt voedsel  aan diverse diersoorten met als uitschieter de
das die al regelmatig voorkomt in Haspengouw.

Om al deze functies te waarborgen is het planten van bomen ,ook in solitair verband nodig in  
natuurgebieden of beter in of aan  de rand van natuurgebieden. Zo vormt b.v. een rij appelbomen aan
de rand van een grasland een ideale biotoop voor de das,de eikelmuis,…

Natuurpunt beheert een vrij groot natuurgebied in Hoenshoven (gehucht Hoepertingen) wil hier een 
randbeplanting van oude fruitrassen  realiseren. De kostprijs hiervan is vrij hoog en de nazorg van die 
bomen is eveneens  niet goedkoop.

Een 50 -tal bomen van diverse fruitsoorten op een afstand van ieder 10 à 15 meter volstaat om de 
rand te vullen.
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