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Inleiding
De stichting Heg & Landschap nodigt heggenvlechters uit deel te nemen aan een internationale driedaagse bijeenkomst heggenvlechten. De slotdag (zondag 8 maart) valt samen met het NK
Maasheggenvlechten in Beugen (Boxmeer). Deze uitnodiging is in een Engels- en Franstalige versie naar collega’s in diverse Europese landen verstuurd.
Het heggenvlechten is een prachtig, eeuwenoud boerenambacht dat tot zo’n 100 jaar gelden in verschillende Europese landen werd uitgevoerd. In Duitsland en Nederland is het geplaatst op de inventarislijst van Immaterieel, cultureel erfgoed. Heggenvlechten is veel meer dan een cultuurhistorisch
relict. Het is een levend ambacht. In Nederland, Europa, wereldwijd worden we geconfronteerd met
een ongekende snelle teruggang van de biodiversiteit, het klimaat verandert en ons milieu, zelfs onze
gezondheid staan aan bedreigingen bloot. Algemeen wordt erkend dat goed beheer en aanplant van
bomen en struiken een voorwaarde zijn om genoemde bedreigingen het hoofd te bieden. Het heggenvlechten kan, in alle bescheidenheid, hierin een rol vervullen. Heggenvlechten gaat immers over
bomen en struiken, over het enthousiast maken van mensen daarvoor en het ze betrekken in de zorg
voor natuur en landschap. Ook in de landbouw van de toekomst zullen bomen en struiken een grotere
rol spelen.
De mate waarin er heggen gevlochten worden, staat nog in schril contrast met de mogelijke toepassing van het vlechten. In Engeland en Wales kunnen we nog betrekkelijk veel heggenvlechters vinden maar in veel andere landen komen we deze nog slechts op bescheiden schaal tegen. Het goede
nieuws daarbij is dat het vlechten in sommige landen zoals Nederland en Frankrijk aan populariteit
wint, maar in bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk de laatste jaren gestopt lijkt te zijn.
Wat ons betreft is er alle reden om uit zoveel mogelijk Europese landen heggenvlechters bijeen te
roepen om elkaar beter te leren kennen, de rol van het heggenvlechten voor de nabije toekomst te
bespreken en te zien hoe we elkaar kunnen helpen om onze doelen te realiseren. Daarnaast willen we
uiteraard samen vlechten en veel plezier hebben.
Onze bijeenkomst in 2020 staat in een serie internationale bijeenkomsten die startte in 2012 met de
Hedgerow Future’s conference in Stoke-on-Trent (VK). Deze conferentie kreeg in 2013 een vervolg met
het Hands-on-hedges symposium in Bemmel, en in 2018 met een bijeenkomst/demonstratie heggenvlechten in Bailleul, Frankrijk. Heggenvlechters kwamen ook samen om vooral te vlechten en bezoekers te onderhouden: in 2011 in Boursay en in 2019 in Bressuires, beide plaatsen gelegen in Frankrijk.
Sinds 2006 tonen enkele buitenlandse heggenvlechters jaarlijks hun kunnen tijdens het NK Maasheggenvlechten.
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Het doel van onze bijeenkomst, waarbij we een internationaal gezelschap van 50-70 heggenvlechters
bijeen willen brengen, is om de internationale samenwerking een extra impuls te geven en daarmee
de toekomst van ons ambacht te ondersteunen. Tijdens de drie dagen durende bijeenkomst zullen we
de stand van zaken in de diverse deelnemende landen bespreken, gezamenlijke activiteiten bepalen
en een internationaal netwerk oprichten. We zullen veldbezoeken afleggen aan twee gebieden, de
Maasheggen en Doornik Natuurakkers. Op zondag 8 maart kunnen buitenlandse heggenvlechters diverse vlechtstijlen demonstreren en het publiek van informatie voorzien. Nederlandse heggenvlechters die mee willen doen, dienen zich voor deelname op te geven bij de stichting Landschapsbeheer
Boxmeer.

Doelsteling
Onze ambitie is dat het heggenvlechten in zoveel mogelijk Europese landen een sterk, goed bekend
ambacht is.
De eerste stappen daartoe, onze specifieke doelstellingen voor de bijeenkomst zijn:
• Ervaringen uitwisselen en activiteiten vastleggen voor wat betreft:
– Het belang van heggenvlechten nu en in de toekomst
– Het belang van heggenvlechten voor het voetlicht brengen
– Meer mensen bij het heggenvlechten betrekken, in het bijzonder jongere generaties;
• Bezoekers van het NK en Nederlandse heggenvlechters de diversiteit aan Europese vlechtstijlen
tonen;
• Onze Europese collega’s bekend maken met Nederlandse heggenlandschappen en het heggenvlechten in Nederland;
• Een internationaal netwerk van heggenvlechters en hun organisaties oprichten om zodoende de
Europese samenwerking voor het behoud en de ontwikkeling van het heggenvlechten een impuls
te geven.

Internationale deelnemers
We zullen proberen om vertegenwoordigers/heggenvlechters te krijgen uit alle Europese landen waar
nog gevlochten wordt en ook uit landen waar het ambacht nog maar kort geleden gestopt is. Behalve
uit Nederland zullen onze genodigden afkomstig zijn uit Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd koninkrijk (Engeland, Wales), Ierland, Zwitserland en Oostenrijk.
De deelnemers zijn bij voorkeur actieve heggenvlechters of zijn dat geweest en ze vertegenwoordigen uiteenlopende vlechtstijlen. We zien graag dat er heggenvlechters deelnemen die betrokken zijn
bij de promotie van het ambacht, training van een nieuwe generatie heggenvlechters in landschapsbeheer.
De diversiteit aan deelnemers houdt in dat we enkele taalbarrières zullen moeten overbruggen. De
voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels. Om de Franstaligen voldoende te betrekken zullen we er
voor zorgen dat er Frans-Engels en Engels-Frans vertaaldiensten worden aangeboden. Verder, en ook
tijdens de veldbezoeken, zullen we taalbarrières op een ontspannen, informele wijze oplossen.

4

Boxmeer, 6-8 maart 2020

Programma
Donderdag, 5 maart – aankomst buitenlandse gasten
Middag – avond
Aankomst, registratie
Diner en informeel samenzijn

Vrijdag, 6 maart
Ochtendprogramma
Locatie: Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha
• Welkomswoord Burgemeester van Boxmeer en voorzitter stichting Heg & Landschap
• Introductie deelnemers
• Landenpresentaties.
Thema’s: actuele situatie en ontwikkeling rond heggenvlechten, aantal heggenvlechters, regionale
verdeling heggenvlechters, bestaan van organisaties voor heggenvlechters, knelpunten, perspectieven/toekomstdromen

Lunch
Middagprogramma
Eerste veldbezoek: De Maasheggen
• Inleiding Maasheggen UNESCO-biospheergebied
• Fietstocht
door het Maasheggengebied. Thema’s die we onderweg zullen aanstippen zijn o.a.: heggenbeheer, heggenvlechten, biodiversiteit, cultureel erfgoed, waterbeheer langs grote rivieren
Avondprogramma
Locatie: Onder de Panne, Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen
Diner
• Samenvatting van de dag
• Informatiemarkt: publicaties, films, posters, flyers, …
Sociale avond met drankjes en hapjes

Zaterdag, 7 maart
Morning programme
Tweede veldbezoek – Heggen en landbouw in transitie - Bemmel
• Reis per bus naar Bemmel, ontbijt (de Veldschuur)
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•
•
•

Inleiding over de rol van (gevlochten) heggen in vernieuwende landbouw (de Veldschuur)
Wandeling over Doornik Natuurakkers. Thema’s die we zullen bespreken: heggen-heggenvlechten-versterken biodiversiteit, soorten samenstelling heggen, heggen als voedselproducenten
Terugreis per bus naar onder de Onder de Panne, Beugen

Nederlandse deelnemers kunnen afhankelijk van hun verblijfplaats zelfstandig naar Bemmel komen
en terugreizen.

Lunch
Middagprogramma
• Samenvatting ochtendprogramma
• Discussie (groepen, plenair) over sleutelthema’s van de bijeenkomst
• Conclusies
• Oprichten van een internationaal netwerk heggenvlechten
Diner
Culturele avond

Zondag, 8 maart – NK Maasheggenvlechten
Locatie: Maasuiterwaarden bij Beugen
Voor de Nederlandse deelnemers aan de bijeenkomst wordt er deze dag niet speciaal iets georganiseerd. De bijeenkomst duurt voor de Nederlandse deelnemers dus twee dagen: vrijdag en zaterdag.
Diegenen die mee willen doen aan de wedstrijd kunnen zich bij de organisator van de wedstrijd opgeven. Een aantal buitenlandse deelnemers zal een demonstratie van hun vlechtstijl geven. Indien
er hegruimte overblijft, kunnen Nederlandse deelnemers die niet aan de wedstrijd wensen/kunnen
deelnemen, hun eigen vlechtstijl demonstreren. We zullen hiervoor t.z.t. contact met deelnemers opnemen. Er zal ook ruimte zijn om in een stand informatie over je heggen(vlecht)groep te presenteren.
Er zal in het programma een geschikt moment gevonden worden om de buitenlandse deelnemers
aan het publiek/de deelnemers aan het NK voor te stellen

Diner en afscheid
diner en afscheid van de buitenlandse deelnemers (Onder de Panne)
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Overnachting en locaties
Overnachting
Buitenlandse deelnemers verblijven deels in Groepsaccomodatie De Vilt in Beugen (gem. Boxmeer).
Buitenlanders die elders willen verblijven en Nederlandse deelnemers aan de bijeenkomst worden
verzocht zelf hotelaccommodatie te reserveren.
Groepsaccomodatie De Vilt: Laag Werveld 9, 5835 CP Beugen

Locaties
• Vrijdagmorgen: Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha. Het klooster ligt 6 km
van Beugen;
• Vrijdagmiddag: fietstocht. We starten en keren terug naar Klooster Sint Agatha. We regelen fietsen
voor de deelnemers. Laat ons s.v.p. weten als u wel mee wilt maar fietsen niet zal lukken;
• Vrijdagavond: conferentiezaal Onder de Panne, Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen.
• Zaterdagmorgen: conferentiezaal de Veldschuur, Sportstraat 1m, Bemmel. Wandeling over Doornik Natuurakkers (op 2 km van de Veldschuur).
• Zaterdagmiddag en -avond: conferentiezaal Onder de Panne, Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen.
• Zondagmorgen en -middag: NK Maasheggenvlechten, Beugen;
• Zondagavond: Groepsaccomodatie De Vilt: Laag Werveld 9, 5835 CP Beugen.

Reisadvies
De diverse locaties zijn goed per fiets/auto bereikbaar. We kunnen voor het vervoer tussen locaties
eenvoudig carpoolen. Om uw route/reis te plannen kunt u gebruik maken van:
• trein: www.ns.nl
• OV: www.9292.nl
• auto: www.routeplanner.nl

Inschrijving en kosten deelname
Gebruik deze link om u in te schrijven. Stuur voor vragen een berichtje naar info@hegenlandschap.
nl, t.a.v. Lex Roeleveld, o.v.v. Boxmeer 2020.
De deelnamekosten bedragen € 100 per persoon. Hiervoor ontvangt u na registratie per email een
nota. U kunt enkel voor twee dagen, en niet per dag, inschrijven. De deelnamekosten zijn inclusief
lunches, diners, veldbezoeken en verslag van de bijeenkomst. Na 22 februari is geen terugbetaling van
het inschrijfgeld meer mogelijk. Indien zich meer dan 70 deelnemers opgeven, geldt het moment van
inschrijving als selectiecriterium

Organisatie en sponsors
Dit internationale evenement wordt georganiseerd door de stichting Heg & Landschap . We worden
hierbij gesteund door de gemeente Boxmeer de Vereniging voor Heggenvlechten en de stichting
Landschapsbeheer Boxmeer. Het evenement wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Boxmeer.
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Contact
Stichting Heg & Landschap www.hegenlandschap.nl
info@hegenlandschap.nl
+31 6 20 52 24 88
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