
 
 

26 Half- en hoogstamboomgaard 
 
Introductie 

Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar hebben vaak ook ecologische waarde 

door het voorkomen van in holten broedende vogels zoals de steenuil. Onder de schors van oude 

bomen leven insecten die jaarrond voedsel bieden aan vogels zoals boomkruiper en grote bonte 

specht. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan zoals hommels, bijen en zweefvliegen.  

 

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt 

voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in 

het grasland waar muizen zicht thuis voelen: een smakelijk onderdeel op het steenuilen menu.  

 

Boomgaarden passen in het leefgebied Droge dooradering, voorbeelden van doelsoorten zijn 

Gekraagde roodstaart, Houtduif, Kerkuil, Spotvogel, Steenuil en Ingekorven vleermuis. Dit pakket kan 

worden afgesloten in hoogstamboomgaarden en halfstamboomgaarden. 

 

Beheer 

• Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Van 15 maart tot 16 juli mag niet gesnoeid worden vanwege de natuurbeschermingswet. 

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart of vanaf 16 juli.  

• Appel of peer: bomen tenminste eenmaal per twee jaar gesnoeid. Andere soorten: enkel 

vorm- of onderhoudsnoei indien nodig. 

• Als snoeihout versnipperd wordt, mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

• De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag 

niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van 

een boomkorf.  

• De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij 

het maaisel wordt afgevoerd. 

• Bemesting in overleg met het collectief, bij voorkeur graasdiermest. Bij bemesten worden de 

fruitbomen en wortels niet beschadigd. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van 
haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en 
brandnetel.  

• Niet branden in het element of in de directe omgeving van het element. 

 

Pakketvarianten 

26a  Hoog- en halfstamboomgaard 

 

Meldingsplicht 

Een melding van het uitgevoerde beheer dient te worden gedaan:  

• Binnen 5 werkdagen na het snoeien.   
• Melding" via www.mijnboerennatuur.nl , of via meldingsformulier, die te vinden is op 
https://anvhollandsnoorden.nl/leden/meldingen/ of via mijn boerennatuur.nl  . 

http://www.mijnboerennatuur.nl/
https://anvhollandsnoorden.nl/leden/meldingen/

