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Kersenbomen, schapen en bijen zijn al thuis in de buurtboomgaard in het centrum van Opglabbeek. Roger
Dreesen

Opglabbeek krijgt eerste Limburgse buurtboomgaard
Oudsbergen
Omdat er te weinig boomgaarden zijn, ontwikkelden Limburg.net en Centrum Duurzaam
Groen samen met de gemeente Oudsbergen een eerste ‘buurtboomgaard’ in Limburg. De
primeur is voor Opglabbeek.
Die buurtboomgaard staat in de achtertuin van Paul en José Knoops in de Hoeverkerkweg in
Opglabbeek. “Dit wordt een educatief en sociaal doeproject, waar naast eetbaar groen
creëren, vooral ontmoeten en verbinden centraal staan,” zegt Marco Goossens (CD&V),
schepen van Natuur en Milieu.
Grondaankoop
De buurtboomgaard in Oudsbergen heeft het al allemaal: kersen-, peren- en appelbomen,
schapen en kippen en ook de bijen zijn er al thuis. Dat is de verdienste van Paul en José
Knoops. “Er is geen opvolging en het zou jammer zijn als deze unieke boomgaard, aan de
rand van het Opglabbeekse centrum, zou verdwijnen”, opent Paul. Dus zochten ze voor hun
boomgaard een nieuwe bestemming. “De gemeente stapt als eerste mee in het
participatieproject van Limburg.net en voorziet in de grondaankoop. Deze buurtboomgaard
wordt een belangrijk onderdeel van het project ‘Poort tot de Bosbeek’ in Opglabbeek”, duidt
schepen Marco Goossens de beslissing.

Ontmoeten
VELT, Nationale Boomgaardstichting, Natuurpunt, Wereldwinkel en Limburg.net zetten hun
schouders mee onder dit project. “Samen bomen planten, van elkaar leren hoe te snoeien.
Fruit plukken, jam of confituur maken. In groep deel je dit werk en je ontmoet mensen uit je
buurt op een gezellige plek die uitnodigt tot samenwerken en ontmoeten”, zegt Lieven David
van VELT.
Genieten
Buurtboomgaarden behoeden het uitsterven van lokale oude appel- en perenrassen.
“Appels en peren als Boskop of dubbele ster, zeldzame rassen, ze staan hier al. Deze
buurtboomgaard past perfect in de dorpsvergroening die men vandaag promoot”, vindt Jos
Neyens van de Nationale Boomgaardstichting.
Annick De Paepe van Limburg.net verwacht dat samenwerken met scholen, rusthuizen en
Terra Therapeutica een meerwaarde kan betekenen. “De buurtboomgaard, met dieren en de
rust, delen we met beheerders, gebruikers en natuurlijk met iedereen die wil genieten. We
kijken uit om te starten,” besluit Annick De Paepe.
Wie interesse heeft om mee te werken, kan alle info vinden op de website Oudsbergen.be.
Op 26 september is er een eerste infomoment gepland met bezoek aan de buurtboomgaard.

