
Hoogstambrigades

WAT ZIJN HOOGSTAMBRIGADES? WILT U OOK EEN 
BRIGADE IN UW GEMEENTE? VRIJWILLIGER WORDEN? 

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te 
plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Hoogstambrigades zijn betrokken 

groepen vrijwilligers die onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de 
gemeente zorgen voor het behoud van deze boomgaarden in hun omgeving. 
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Diverse Hoogstambrigades zijn in Gelderland actief: in het ri-

vierengebied maar ook elders onderhouden vrijwilligers  hoog-

stamboomgaarden. De boomgaarden zijn particulier eigendom, 

in het bezit van gemeente of terreinbeherende organisatie. Door 

samen aan de slag te gaan blijven de karakteristieke boomgaar-

den behouden en leren eigenaren meer over het onderhoud van 

hun eigen bomen. Bovendien is het nuttig, gezellig en leuk werk.  

 

Nieuwe Hoogstambrigades volgen bij ons een vierdaagse cur-

sus over hoogstamfruit waarin alle aspecten van het planten en snoeien aan bod komen. De cur-

sus bestaat uit  theorie- en praktijkdagen. Na de oprichting is de hoogstambrigade bij ons aan-

gesloten en profiteert van alle extra’s die daarbij horen, zoals het lenen van gereedschap, kennis 

opdoen via cursussen, aandacht voor veilig werken en vrijwilligersbijeenkomsten.

Wilt u als vrijwilliger meedoen aan een hoogstambrigade bij u in de buurt? Wilt u als gemeente 

ook een Hoogstambrigade? Bent u eigenaar van een boomgaard en heeft u een werklocatie?  

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op onze website.

CONTACT OPNEMEN?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444

E-mail: info@landschapsbeheergelderland.nl

Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl

WAT KAN EEN HOOGSTAMBRIGADE BETEKENEN VOOR 
GEMEENTE, EIGENAAR EN VRIJWILLIGER?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

“Ik wil dat de prachtige hoogstamboomgaarden in de Betuwe blijven 
bestaan. Ook al kom ik niet uit de Betuwe, dit landschap gaat me aan mijn 
hart. Ik kan op deze manier daadwerkelijk mijn steentje bijdragen door de 
handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is het  leerzaam en gezellig om 
samen te werken en ervaringen uit te wisselen in de boomgaard.” 

Jacqueline van Rooij  uit Geldermalsen, coördinator 

Hoogstambrigade West-Betuwe:

De hoogstambrigade is werkzaam in het gebied tussen Waal 

en Lek, en tussen Leerdam en Kesteren. In 2007 is de hoog-

stambrigade opgericht. Jacqueline is niet alleen enthousiast 

vrijwilliger maar ook een bevlogen imker en vinoloog. 


