
HOOGSTAMBOOMGAARD  IN  GROOTLOON

Als men over natuurgebieden spreekt denkt men vaak aan grote stukken bos,weiland,heide,
…maar in een fruitstreek past het dat ook boomgaarden een stukje natuur zijn. En dus 
beheert Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon  een mooie boomgaard in Grootloon die stilaan 
uitgegroeid is tot een echte bezienswaardigheid. Een van de greenspotwandelingen loopt er 
langs en de rand van de boomgaard herbergt een romantische halteplek onder een 
boskopappelboom. Zo kan het landschap bewonderd worden en van een babbeltje genoten 
worden.

Deze winter werden de jonge bomen gesnoeid en werd de beschermingsdraad vervangen 
en aangebracht waar nodig want het gras wordt ‘gemaaid’ door een 3-tal schapengroepjes 
en soms ook door een paar koeien en die dieren kunnen al eens aan de stam en/of  de 
takken knabbelen.

Het Regionaal Landschap Haspengouw/Voeren voert een Europees project ‘Bloesemlint’ uit  
en stelde de aanplant van een 10-tal bomen ter beschikking en dus werkten de vrijwilligers 
van Natuurpunt en de secundaire school VIIO van Borgloon een halve dag ‘ appelbomen 
planten’ uit. Deze  appelsoorten zijn meestal oude rassen en vervangen andere bomen want 
waar nieuw leven is ,zijn er ook oude afgestorven bomen. De oude bomen worden niet 
allemaal opgeruimd en afgevoerd ;hier en daar blijven ze staan want 
zwammen,kevertjes,spechten,… hebben ze nodig om hun voedsel te vinden.

Zo’n boomgaard is noodzakelijk om de biodiversiteit te beschermen in onze 
streek,onbeschrijflijk veel diertjes ,insecten en planten komen voor in de bomen,de hagen en
het gras. Uilen,dassen,vlinders,bijen,vogels,muizen,noem maar op,ze vinden een 
aantrekkelijke leefomgeving in de boomgaard. En ons nieuw troeteldiertje ,de zorro onder de 
knaagdiertjes,de eikelmuis zit er ook.

De bomen dragen allerlei oude soorten fruit (appels,peren,pruimen en  kersen) en behoren 
daardoor tot een stukje erfgoed .Een boomgaard met als zoom een haag is op zich een 
erfgoedgegeven en als er dan nog enkele waardevolle barrieren of hekkens tussen de hagen
staan, is de boomgaard compleet. Zo staan er 3 typisch Loonse barrieren langs dit deel van 
de wandelweg;ook hier zorgde het Regionaal Landschap H/V voor herstel. In het totale 
landschap van Grootloon werden 5 van deze typische hekkens  hersteld!
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