
Trots zijn…
We hebben veel om trots op te zijn in onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. 
De Maasheggen is daar een sprekend voorbeeld van. Het is het oudste cultuurlandschap van 
Nederland, met sinds 2018 de status van UNESCO Man & Biosphere. 
Nergens anders in ons land zijn natuur, cultuur, landschap en economie zo zichtbaar en
vanzelfsprekend met elkaar vervlochten als in De Maasheggen. 

De Maasheggen is geen natuurgebied waar een hek omheen moet. Integendeel. We willen 
juist, samen met iedereen die in het gebied woont, werkt en actief is, De Maasheggen blijven 
ontwikkelen. 

Dat gaat niet vanzelf.
Er worden, door heel veel partijen, grote inspanningen geleverd om het unieke
heggenlandschap instand te houden, de natuurwaarden te behouden, de bedrijvigheid te 
stimuleren, het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten en het (im)materiële
erfgoed de plek te geven die het toekomt.

Trots blijven…
De Maasheggen is ontegenzeggelijk een van de meest bijzondere parels van de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Om trots op te zijn. Maar ook om te koesteren. 
Alleen door te blijven poetsen blijven parels glanzen. Dat vraagt voortdurende aandacht en 
toewijding. Van betrokken organisaties en mensen, maar ook van de bestuurders en
ambtenaren van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Trots maken…
De Maasheggen is de plek waar álles samenkomt wat ons Land van Cuijk zo bijzonder
(natuur, cultuur, geschiedenis, water, religie en landbouw) maakt.
Samen maken we het UNESCO Maasheggengebied mooier en zetten we zo het Land van 
Cuijk nog nadrukkelijker op de kaart! 

Gemeente Boxmeer • Gemeente Cuijk • Provincie Noord-Brabant • Staatsbosbeheer •
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap • Brabants Landschap • Waterschap Aa en Maas • 
ZLTO Land van Cuijk
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in samenwerking met onder meer
stichting Landschapsbeheer Boxmeer, de lokale IVN-afdelingen, 
alle vrijwillige heggenvlechters en gidsen, de organisatie van het 
NK Maasheggenvlechten, de ambassadeurs van de vier toegangs-
poorten, de agrariërs en ondernemers in het gebied, de makers 
van streekproducten, vijf vooraanstaande hoogleraren, de dorps- 
en wijkraden, het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, 
Rijkswaterstaat, Groen Ontwikkelfonds Brabant en vele anderen.

info@maasheggenunesco.com
maasheggenunesco.com

Blijf de samenwerking tussen overheden, 
natuur- en landschapsorganisaties, agra-

riërs, ondernemers en inwoners stimuleren 
én waar nodig faciliteren.

1

Zorg er samen met ons voor dat oude 
heggen kunnen worden hersteld. Dat we 
de ruimte krijgen om nieuwe heggen aan 
te planten en het beheer van heggen te 
verbeteren. Dat we via kavelruil boeren 

een betere verkaveling en een plek in dit 
cultuurlandschap kunnen bieden. En dat 

we de biodiversiteit kunnen blijven
vergroten, bijvoorbeeld door beken

natuurlijker in te richten.

2

Laat iedereen die hier wil zijn zich welkom 
voelen en maak De Maasheggen

toegankelijker, voor iedereen.

3

Blijf projecten in het Maasheggengebied 
ondersteunen, in woord én gebaar.

4

Draag ook in de komende jaren financieel 
bij aan de (door)ontwikkeling van het

Maasheggengebied.

5

Ga samen met ons na hoe De Maasheggen 
en de UNESCO-status slim en succesvol 

kunnen worden ingezet voor de versterking 
van de naam en faam van gemeente

Land van Cuijk.

6

Participeer als gemeente in de stichting 
die sturing gaat geven aan de

ontwikkelingen in De Maasheggen.

7

Neem bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
in het gebied versterking van de kwaliteiten 

van De Maasheggen als uitgangspunt.

9

Word zelf óók Vriend van de Maasheggen!
10

Onderzoek mee welke nieuwe partnerships 
mogelijk zijn. Sta open voor innovaties.

8

Onze tienpuntenoproep aan ú!


