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Tegoed voor Vrienden
Onze 143 Vrienden van de Maasheggen ontvangen later deze
week, via mail, een tegoedbon van € 5,00. Deze voucher kan
worden besteed bij zes ondernemers in het
Maasheggengebied. De tegoedbon kan slechts eenmaal
worden gebruikt en is geldig tot en met 31 december 2020.
De voucher is een van de exclusieve lidmaatschapsvoordelen
voor de Vrienden van de Maasheggen. Door ze een
tegoedbon toe te sturen worden de Vrienden uitgenodigd om
in de komende tijd een van de deelnemende ondernemers te bezoeken en hen daarmee een
steuntje in de rug te geven in de lastige Coronatijd.

Lees hier de spelregels van de actie

Schapen houden oude
meidoornstruiken gezond
De oude meidoornstruiken in het Maasheggengebied zijn van grote
cultuurhistorische en ecologische waarde.
Om ze te behouden moet de groei van omliggende woekerplanten
worden afgeremd. Dat kan door ze weg te halen, maar ook door
schapen te laten grazen in de bermen en de heggen die langs de
openbare wegen liggen.
In de afgelopen twee jaar is daar al succesvol mee
geëxperimenteerd. Die proef krijgt dit jaar dus een vervolg.

Lees meer

Rust behouden, of toch een speeltuin?
Begin vorige maand vroegen we via verschillende media wat uw toekomstbeeld bij het
Maasheggengebied is. En wat blijkt? Zoveel mensen, zoveel meningen. “Maak er geen toeristenpark
van” en “houd auto’s zoveel mogelijk uit het gebied”. Maar we hoorden ook: “zorg voor uitkijktorens,
plaats bankjes, leg groene speeltuinen aan, maak strandjes aan de Maas en organiseer een groot
festival”. We zijn blij met de grote hoeveelheid reacties die we ontvingen. We concluderen dat de
betrokkenheid bij het gebied groot is, ook al zijn de meningen over waar het naar toe moet met het
UNESCO-gebied verdeeld.
De landschapsarchitecten van Hosper gaan op basis van de reacties verder met het schetsen en
ontwerpen van de recreatieve poorten en het meubilair, zoals de zitbankjes en bewegwijzering. De
ontwerpschetsen zijn eind juni gereed. Daarna werken we de schetsen uit naar een ontwerp en
ramingen.

Meer weten?

'Haal de ziel niet uit het
Maasheggenlandschap'
Bioloog René van Loon doet al meer dan twintig jaar onderzoek
naar de oorspronkelijke inheemse (wilde of autochtone) bomen en
struiken in de Maasheggen. “Het authentieke, gevarieerde en
kleinschalige heggenlandschap is een van de laatste, nog
enigszins intacte voorbeelden in zijn soort in Nederland”, zegt Van
Loon in de nieuwste ‘Trots Op…’-bijdrage.
Hoewel hij de waardering voor het heggenlandschap in de
afgelopen jaren heeft zien toenemen, is hij nog steeds bezorgd
over de toekomst van het landschap. “Laten we ons vooral niet
laten leiden door de waan van de dag of slappe compromissen.
Dat haalt de ziel uit het gebied.”

Lees het interview

'Paspoorten' op 16 locaties
Tijdens het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten is
het Maasheggenpaspoort gepresenteerd. Een fraai vormgegeven,
handzaam boekje met informatie over de Maasheggen, tips voor
een bezoek aan het gebied, een overzichtskaart en aanbiedingen
van ondernemers in en rond de Maasheggen.
Het Maasheggenpaspoort is, in drie talen (Nederlands, Engels en
Duits), te verkrijgen bij 16 distributiepunten in het Land van Cuijk

Meer over Maasheggenpaspoorten

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@maasheggenunesco.com toe aan uw adresboek.

