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15e NK Maasheggenvlechten
Op zondag 8 maart wordt in UNESCO-gebied Maasheggen
voor de 15e keer het Nederlands kampioenschap
Maasheggenvlechten gehouden. Meer dan veertig teams
worden die dag uitgedaagd om elk tien meter Maasheg te
vlechten tot een stevige ‘veekering’. Hoe goed ze dat doen
wordt beoordeeld door een deskundige jury. Het winnende
team krijgt de Gouden Hiep. Daarnaast wordt een prijs (Zilveren Maan) uitgeloofd voor de heg,
die een jaar na het vorige NK het beste is uitgegroeid.
Het NK begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Parkeren kan langs de provinciale weg van
Beugen naar Oeffelt. Het parkeren en de toegang tot het evenement zijn gratis. Verdere
informatie over het NK kunt u vinden op www.maasheggen.nl

Internationaal symposium op 6 en 7 maart
Daags voor het NK (6 en 7 maart) ontmoeten ruim 50 heggenvlechters uit heel Europa elkaar
tijdens een meerdaags heggenvlechtevenement in de Maasheggen. Hun programma bestaat uit
onder meer presentaties, demonstraties en een symposium.
Het international hedgelaying event wordt georganiseerd door stichting Heg en Landschap. Op
zondag 8 maart komen Franse, Belgische, Duitse en Engelse heggenvlechters hun specifieke
vlechtstijlen demonstreren op een speciaal voor hen ingericht deel van het NK-terrein.

Ondernemers overwegen
streekproductenorganisatie
Een aantal ondernemers heeft belangstelling om gezamenlijk,
onder de naam ‘Maasheggen’, streekproducten op de markt te
gaan brengen. Zij hebben inmiddels met vertegenwoordigers
van de stichting Duinboeren gesproken over hoe zij hun
samenwerking hebben vormgegeven. Aansluitend is een
sessie gehouden, waarbij de geïnteresseerde ondernemers
hebben nagedacht over de missie, de visie én het verhaal van de Maasheggenstreekproducten. De bijeenkomst werd geleid door communicatieadviesbureau Di-visie.
Wordt vervolgd.

The Boxmeer Declaration: meer internationale
aandacht voor vlechten én herstellen van heggen
Tijdens de internationale heggenvlechttweedaagse op 6 en 7 maart wordt ook The Boxmeer
Declaration ondertekend. In de verklaring, gedrukt op Maasheggenpapier, wordt onder meer de
vorming van een Europees heggenvlechtnetwerk aangekondigd. Het netwerk gaat kennis over
heggenvlechten delen en waar gewenst actief heggen planten of herstellen. Daarnaast worden
afspraken gemaakt over de promotie van het heggenvlechten, vooral onder jongeren. De
ondertekenaars willen bovendien minstens één demonstratieproject uitwerken - en zo laten zien
waar hun samenwerking toe kan leiden.
Tot slot wordt in de verklaring vastgelegd dat eenmaal per jaar een internationaal symposium
wordt georganiseerd in een van de deelnemende landen.

Aanplant Maasheggen in Cuijk
Begin februari is de groenploeg van de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap begonnen met de aanplant van nieuwe
Maasheggen in Cuijk. In totaal wordt 280 meter nieuwe heg
aangelegd, 200 meter heg hersteld en 425 meter aan gaten in
de heggen dichtgemaakt. Om de heggen te herstellen worden
onder meer overwoekeraars zoals braam, hop of vlier
verwijderd op plekken waar ze de meidoorn bedekken.
Wethouder Stoffels van gemeente Cuijk is blij met de aanplant: “De werkzaamheden van de
VNC liggen in lijn met de ambities die wij hebben voor de ontwikkeling van de Maasheggen in
2020. Een sterk en aaneengesloten netwerk van heggen vergroot de belevingswaarde van het
gebied en kan een positieve impuls geven aan het lokale toerisme en de plaatselijke economie.”
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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.

