
HOOGSTAMBRIGADES  
 

Landschapsbeheer Gelderland werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het 
landschap. Dat doet zij niet alleen, maar samen met partijen, zoals overheden, semi-
overheden, particuliere organisaties, agrariërs, buitenlui en niet in de laatste plaats 
vrijwilligers. Het vrijwillige landschapsbeheer gaat een steeds grotere rol spelen in 
het behoud van het Nederlandse cultuurlandschap. Inmiddels zijn er in Gelderland 
meer dan 100 vrijwilligersgroepen actief. Zij worden met raad en daad bijgestaan 
door Landschapsbeheer Gelderland. De oprichting van vrijwillige hoogstambrigades 
is een logisch gevolg van de groeiende interesse voor karakteristieke kleine 
landschapselementen en de roep om de hoogstamboom nieuw leven in te blazen. 
Landschapsbeheer Gelderland leidt enthousiaste vrijwilligers op, zodat ze gezamenlijk 
als hoogstambrigade de boomgaarden in de omgeving kunnen beheren. In deze 
brochure vindt u meer informatie over de fruitteelt in Gelderland en de oprichting van 
de hoogstambrigades.  

HOOGSTAMBRIGADES

Landschapsbeheer is een professionele vrijwilligersorganisatie. Samen met grondeigenaren werken 

duizenden vrijwilligers aan beheer, herstel en ontwikkeling van ons landschap. Zij doen dat met kennis 

van de bijzondere landschappen die Nederland heeft, zoals de Drentse hei, de Brabantse vennen en 

de Noord-Hollandse polders. Landschapsbeheer zorgt voor opleiding, begeleiding, gereedschap en 

veilige werkomstandigheden.

Uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Tel. 026-353 74 44 

De uitgave is mogelijk gemaakt door ondersteuning van:

• VSB Fonds

• Nationale Postcode loterij

• Steunpunt hoogstamfruit
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Landschapsbeheer ondersteunt, begeleidt, faciliteert en coördineert inmid-
dels meer dan 100 vrijwilligersgroepen in Gelderland. Hieronder vallen 
weidevogelvrijwilligers, knotploegen en sinds 2006 ook hoogstambrigades.
Het vrijwilligerswerk gaat een steeds belangrijkere rol spelen in het 
landschapsonderhoud. Waar boeren de zorg voor kleine landschapselementen 
niet meer kunnen bieden, nemen vrijwilligers en particulieren deze over.
Door het aanbieden van speciale cursussen, het organiseren van activiteiten, 
het regelen van een collectieve verzekering en beschikbaar stellen van 
gereedschap hoopt Landschapsbeheer Gelderland haar vrijwilligers een 
handje te helpen bij het waardevolle werk wat zij verrichten. 

LID WORDEN OF HULP GEZOCHT?
Lijkt het u leuk om actief buiten bezig 
te zijn, draagt u het hoogstamfruit een 
warm hart toe of wilt u meer weten 
over het onderhoud?
Meldt u zich dan aan als lid van 
een brigade bij Landschapsbeheer 
Gelderland

Wanneer u hulp zoekt bij het 
onderhouden van uw boomgaard
kunt u ook terecht bij Landschaps-
beheer Gelderland.
Bezoek ook eens onze site: www.
landschapsbeheergelderland.nl voor 
bijvoorbeeld een overzicht van de 
cursussen die voor particulieren worden 
georganiseerd en de speciale pagina 
voor vrijwilligers.

 


