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Europese boomgaarddag 2022 

29 april - EUROPA viert biodiversiteit 
 Op vrijdag 29 april lanceren we 's werelds grootste verspreide fruit la-la golf. 

Hiervoor hebben we vele handen nodig.  

Onder het motto #streuobstueberall inspireren wij heel Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar dat is nog niet 
alles: ons motto kan ook internationaal worden gebruikt: #orchardseverywhere. Want ook in Groot-Brittannië, 
Slovenië, Luxemburg en vele andere landen zijn er boomgaardhelden - met grote passie. Het is juist deze passie die 
wij eindelijk aan ALLE mensen moeten tonen. Nu is het tijd om uit de boomgaard filter zeepbel te komen en in de 
maatschappij. Wij inspireren mensen voor ons werk, de prachtige bomen en weiden en, last but not least, voor het 
meedoen.  

Oproep tot actie - Organiseer acties 

De Dag van de boomgaard is een wereldwijde dag van deelname en actie rond het immaterieel cultureel erfgoed 
van de boomgaardteelt. Orchard-helden organiseren spannende evenementen midden in ons culturele landschap. 
Wat moet er gedaan worden? 

 Organiseer ter plaatse een evenement over het thema fruit en nodig talrijke bezoekers uit. 

 Post een foto van de betoverende bloesems, mama's jampotjes of haar fruitsmoothie met onze hashtags.  

Wij van Hochstamm Deutschland e.V. coördineren de Dag van de Boomgaard in Europa, registreren alle acties van de 
boomgaardhelden en nemen ze op in ons public relations- en perswerk. Op de gezamenlijke website 
(www.orchardseverywhere.com / www.streuobstueberall.de) presenteren wij alle acties en partners. Wilt u partner worden en/of 
een actie aanbieden? Op de homepage vindt u formulieren waarmee u uzelf en uw actie kunt registreren. Wij nodigen iedereen 
uit om mee te doen, of u nu een individuele landbouwer, een vereniging of een handelaar bent.  

Geen idee? Wij bieden inspiratie of u kunt een kijkje nemen bij de acties van vorig jaar (https://www.hochstamm-
deutschland.de/tag-der-streuobstwiesen): 

 Orchard rallies 

 Fruitvariëteiten identificeren of proeven (bv. ook online) 

 Paneldiscussies of koffiekletsen 

 Campagne in de sociale media of fotowedstrijd 

Meadows ��Love is beproefd 

In 2022 zullen we de Dag van de Boomgaard voor de tweede keer vieren. Op initiatief van onze vrienden van de 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Streuobst Österreich vindt de actiedag altijd plaats op de laatste vrijdag van april. We zijn 
overweldigd door het aantal mensen dat vorig jaar gehoor heeft gegeven aan onze gezamenlijke oproep. Verspreide fruithelden 
organiseerden kleurrijke acties, nodigden consumenten uit om mee te doen en vierden ons mooie landschap. Samen met talrijke 
partners maken wij van deze dag nu een traditie - in heel Europa! 

  



 

 

Hochstamm Duitsland ondersteunt alle partners 

 Wij zullen alle acties en partners op de nieuwe website www.orchardseverywhere.com of www.streuobstueberall.de 
verzamelen. 

 We maken een interactieve kaart met de evenementen in heel Europa. De kaart kan desgewenst in bestaande websites 
worden geïntegreerd. 

 Logo's, affiches, ontwerpteksten en persberichten voor uw perswerk vindt u op http://streuobstueberall.de/service/. 

 Gezamenlijk perscommuniqué en internationale persconferentie op 29 april. 

Na de boomgaarddag is voor de boomgaarddag… 

Wij willen ook in 2023 de Dag van de Boomgaard met u vieren. Maar we willen nog meer: een Europees netwerk van 
boomgaardhelden. Maak er nu een notitie van: In het najaar van 2022 nodigen wij alle partners uit voor een Europese 
netwerkbijeenkomst - uiteraard digitaal en meertalig. 

Achtergrondinformatie organisatoren 

Hochstamm Deutschland e.V. 

Hochstamm Deutschland e.V. is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor het behoud van 
weideboomgaarden. Hochstamm Deutschland wordt gesteund door boomgaardinitiatieven, plaatselijke overheden, 
verenigingen en particulieren. Het doel van de vereniging is vrienden van weideboomgaarden te steunen bij de instandhouding 
van het resterende bestand en ideeën aan te dragen voor de verdere ontwikkeling ervan - door middel van netwerken, 
uitwisseling en participatie. Hochstamm Deutschland is er samen met meer dan 1,3 miljoen medestanders in geslaagd om de 
boomgaardteelt opgenomen te krijgen in het Federaal Register van immaterieel cultureel erfgoed in Duitsland. Hierdoor is de 
boomgaardteelt steeds meer in de publieke belangstelling komen te staan. In het kielzog van dit succes werd door verschillende 
initiatiefnemers de internationale "Dag van de boomgaard" in het leven geroepen. Het vindt jaarlijks plaats op de laatste 
vrijdag van april.  

ARGE Streuobst Österreich e.V. 

Sinds het jaar 2000 houdt ARGE Streuobst zich bezig met de instandhouding en vernieuwing van strooiselboomgaarden in 
heel Oostenrijk. Een aantal gerenommeerde wetenschappers en voorstanders van verschillende instellingen, alsmede 
particuliere belangstellenden werken intensief samen om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. ARGE 
Streuobst is gestructureerd als een vereniging zonder winstoogmerk, werkt op vrijwillige basis en wordt gefinancierd door 
lidmaatschapsgelden, donaties en projectfinanciering. Door evenementen te organiseren, deel te nemen aan 
onderzoeksprojecten, publicaties uit te brengen, werkgroepen op te richten en standpuntnota's op te stellen over de 
boomgaardteelt en de instandhouding van genetische hulpbronnen van fruit, boekt de ARGE Streuobst successen en biedt zij 
uitzicht op de bevordering van de boomgaardteelt en de instandhouding van genetische hulpbronnen van fruit. 

UK Orchard Network 

Het UK Orchard Network is een samenwerkingsverband van organisaties op de Britse eilanden die samenwerken om het 
behoud van boomgaarden en hun variëteiten actief te bevorderen en in hun vele vormen; als individuele bomen, traditioneel, 
boomgaardweiden en boomgaarden en om de biodiversiteit van de boomgaardhabitat in stand te houden. Het netwerk heeft 
ten doel de achteruitgang van de biodiversiteit van boomgaarden en in het wild levende planten en dieren op de Britse 
eilanden een halt toe te roepen; meer begrip te kweken voor de waarde van boomgaarden en onze traditionele variëteiten voor 
de fauna, de mens en ons erfgoed; sterke banden tussen belanghebbende organisaties tot stand te brengen; beste praktijken 
bij het beheer te bevorderen; advies en bijstand te verlenen bij het behoud, het onderhoud en de aanplant van boomgaarden; 
en als contactpunt te fungeren voor beleidsontwikkeling en overheidsinstanties. 

  



 

 

Immaterieel Cultureel Erfgoed Boomgaardenteelt 

Immaterieel cultureel erfgoed is een cultuuruiting die rechtstreeks steunt op menselijke kennis en die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven en ontwikkeld. Immaterieel cultureel erfgoed kan niet worden aangeraakt, maar is verbonden met mensen 
en wordt in leven gehouden door de inzet van de dragers ervan. 

Boomgaardlandschappen in de vorm van akkers, weiden of lanen met hoogstamfruitbomen zijn het resultaat van agrarische en 
culturele ontwikkeling en zijn dus rechtstreeks verbonden met menselijke kennis. De aanplant, de teelt en de verzorging van 
boomgaarden, de teelt van fruitvariëteiten en de oogst en verwerking van fruit zijn gebaseerd op uitgebreide empirische kennis 
in de omgang met de natuur. Naast cultuuruitingen zoals oogstfeesten en rituelen zijn in de loop der eeuwen speciale 
handwerktechnieken, b.v. voor de verzorging van boomgaarden, ontwikkeld en verfijnd. De culturele kenmerken van fruit uit 
boomgaarden zijn in de volgende opzichten in overeenstemming met de criteria van de UNESCO: Kennis en gewoonten met 
betrekking tot de natuur en het universum, traditionele ambachtelijke technieken, gebruiken, rituelen en festivals.  

Het idee om strooivruchten toe te voegen aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Duitsland ontstond al in 2015, en de 
initiatiefnemers dragen dit idee sindsdien uit en discussiëren erover. Hochstamm Deutschland e.V. heeft in 2019 in Duitsland 
het initiatief genomen om de toepassing als een landelijk samenwerkingsproject te organiseren. In 2021 werd de aanvraag, 
waaraan meer dan 1,3 miljoen mensen deelnamen, goedgekeurd en werd de strooivruchtenteelt opgenomen in het nationale 
register van immaterieel cultureel erfgoed in Duitsland. 

Hochstamm Deutschland e.V. steunt ALLE partners in Europa op de weg, de 
opneming van de boomgaardteelt in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed aan 

te vragen. 

Onze doelen: 

De DAG VAN DE FRUITBOUW als erkende werelddag! 

Boomgaardteelt als IMMATERIAAL CULTUREEL ERFGOED van de EU en UNESCO! 

 

www.orchardseverywhere.com   www.streuobstueberall.de  

http://www.orchardseverywhere.com/
http://www.streuobstueberall.de/

	Oproep tot actie - Organiseer acties

