
     
 

 
26 Hoogstamboomgaard 

 

    

Beheereisen, aanvullende beheervoorschriften en melding 

Beheereisen  
• Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied is gesnoeid in de periode 1 juli van het vorige 

kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.  
• Snoei- en of maaiafval is verwijderd.  
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Een half- en hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 
meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon). 

• Het aandeel walnoot mag maximaal 10% bedragen. 
• Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 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 met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.  
• Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd 
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en jacobskruiskruid. 
• Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 
 
Melding uitgevoerd beheer 
• Nadat de fruitbomen zijn gesnoeid moet dit zo snel mogelijk, voor 1 maart of 1 december,  bij het collectief 

worden gemeld. Het collectief heeft daarvoor een meldingsformulier op de website www.anbbrabant.nl. 
 



     
 

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 

 
Naam pakket Eenheid Beheervergoeding 

deelnemer per 
eenheid/per jaar 

Halfstam- en Hoogstamboomgaard   

Hoogstamboomgaard snoeien eens per 2 jaar stuks  €                 20,08  

* Hoogstamboomgaard wordt is systeem collectieven als vlak ingetekend en vergoeding is per hectare. Voor 
hectareprijs uitgaan van gemiddeld 100 bomen per hectare boomgaard. Uitgegaan wordt van boomgaard met een 
gemiddelde plantafstand van 10 meter (1 boom=100m2. Maximaal 100 hoogstamfruitbomen per hectare 
boomgaard komen voor subsidie in aanmerking. 


