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Hoogstam in de IJsselstreek 

• Fruitteeltgebied ± 2300 ha (1948) 
• 1860 - 1950 
• Gemengd agrarisch bedrijf 
• Nalaten onderhoud en rooien 
• Restant 100-200 ha  
• Mix oud en 60% nieuwe aanplant  

(kleinschalig, grote rassenvariatie)   



1933 

Kenmerkend landschapselement 

2007 



Leerhistorie 

1998 2001 2007 2006 2005 2010 2013 2004 



Scholing 

Aanplant 

Onderhoud 

Hoogstambrigade 

17 leden 



Grote stap 2005 / 2006 

Saftmobil 

2e prijs SBNL natuurprijs 

Project/ Symposium 

WW project 

Vrijwilligersprijs LO 



• Ondersteuning plantacties 
• Advisering en uitvoering  boomgaardaanleg 
• Bijdrage aan LOP en GB contract 
• Boomgaardeducatie basisscholen 
• Bloesemfeest en Sapdag 
• Int. contacten Duitsland, België, Engeland, 

Oostenrijk 
• Etc. 

Activiteiten 



Fruithistorie als inspiratiebron 
• Archiefonderzoek 
• Interviews (oral history) 
• Boek  
• Reizende tentoonstelling 
• Fietsroutes 
• Boomgaard infocentrum 

 

• Boomgaardspeurtocht 
• Beheerkalender 
• Inspiratiebijeenkomsten  
• Excursie 
• Advisering boomgaard 

exploitatie 



Duurzaam landschapsbeheer 

Boomgaard 

Ecosysteem 
Sociaal Ecologie 

Cultuur 

Economie 

Gemeenschap 

Streek 

Markt 

Behoud Beleving 

Beheer 
Gebruik 

Bloesemroute 
Boomgaardeducatie 
Boomgaardrecreatie 

Pomologie 
Cartografie/ inventarisatie 
Archiefmateriaal 
Oral history 
Gereedschap 
Literatuur 

Scholing 
Advies 
Boomgaard natuur 
Beheer/ snoei 
Aanplant 
 

Sapbereiding 
Zelfplukken 
Ciderproductie 
Kamperen 
Bio-energie 
Verwerking   

4 drijvende krachten 
prof. Selman 



Partij in netwerk landschap 

• Benut kennis en kennissen van betrokkenen, 
mensen met een passie 

• Entiteit (stichting) is nodig voor erkenning 
• Verhouding tussen initiatief en professionele 

organisaties (erkenning, positie en inzet) 
• Streekbeweging versus project  
• Bestuurlijke grenzen, beleid en regelingen 

 



Samenhang in beleid, uitvoering en 
ondersteuning 

• Doordenk consequenties van stimuleren 
aanplant: zorgplicht, verwerken snoeihout, afzet 
fruit, inhoud regelingen, deskundigheid beheer  



Met passie en professionaliteit  

• Drijfveer vrijwilliger is passie: ondersteun de 
passie 

• Vrijwilliger kan ook professioneel zijn maar het is 
geen beroep 

• Een ambtenaar kan ook burger/ vrijwilliger zijn 
• Projectvoorwaarden en financiering vragen 

professionele inzet, hoe past dit in 
maatschappelijk initiatief?  
 
 
 
 
 



overheden en organisaties 

http://www.landschapoverijssel.nl/
http://www.overijssel.nl/


Zelforganisatie: beter voor de 
natuur? 

• De betrokken mensen 
• De boomgaarden en het landschap 
• De dynamiek in de streek 
• De werkgelegenheid en handel  
 
Meervoudige meerwaarde!  
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