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Maasheggen bloeien,
ook in coronatijd!
Wie regelmatig door de Maasheggen wandelt of fietst, weet dat de
natuur zich weinig aantrekt van de coronacrisis. Zo staan de
meidoorns volop in bloei, zoals de bijgaande foto, die Coen van
Raaij op zijn Twitteraccount plaatste, laat zien. Ook de meeste
herstelwerkzaamheden gaan gewoon door. Onlangs zijn nog
12.000 nieuwe meidoorns geplant tussen Groeningen en VortumMullem.
Wie nu door de Maasheggen wandelt of fietst, ziet echter ook dat
horecagelegenheden gesloten zijn. Sommige ondernemers hebben
creatieve noodoplossingen bedacht. Zo verkoopt bijvoorbeeld Janneke Bergholtz van De Meerstoel
lunchpakketten, waarmee je elders in de Maasheggen van de prachtige omgeving kunt genieten.
Een crisis, hoe vervelend ook, zorgt zo ook voor nieuwe creativiteit!

Volg ons!

Ontwerp voor 'recreatieve
toegangspoorten'
Voor veel bezoekers van de Maasheggen is nu nog onduidelijk
waar je het beste een wandeling of fietstocht door het UNESCOgebied kunt starten, waar de auto kan worden geparkeerd én waar
meer informatie te verkrijgen is.
In opdracht van het programmateam Maasheggen UNESCO
ontwerpt landschapsarchitect Hosper uit Haarlem ‘recreatieve
toegangspoorten’ voor het gebied. Hosper verwacht in juni de
eerste ontwerpen gereed te hebben.
Vooralsnog zijn er drie locaties bedacht voor de toegangspoorten:
bij het klooster in Sint Agatha, het Veerhuis in Oeffelt en De
Meerstoel in Sambeek. Mogelijk komen er in de toekomst nog
meer toegangspoorten, bijvoorbeeld rond de Kraaijenbergse
Plassen en/of in het gebied De Bergjes.

Lees meer

Denk mee!
Om tot goede en breed gedragen ontwerpen voor de ‘toegangspoorten’ te komen, haalt Hosper graag
ideeën en kennis op bij de bewoners en bezoekers van de Maasheggen.
Het landschapsarchitectenbureau is vooral benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen:
1. wáár komt u de Maasheggen binnen?
2. wat mist u in de Maasheggen?
3. hoe maken we de Maasheggen aantrekkelijk(er) voor jongeren?
4. wat is volgens u de meest bijzondere plek in de Maasheggen?
Heeft u een mening over deze vragen? Vul dan het formulier in op de contactpagina.
Voor de beantwoording van de eerste vraag (‘waar komt u de Maasheggen binnen?’) kan een speld
worden geplaatst op de overzichtskaart.

Geef uw reactie!

'In Maasheggen worden
problemen lichter en luchtiger'
Petra Denen en Marieke Kersten, de oprichters van Walk-TwoTalk, bieden sinds begin van dit jaar wandelcoaching in het
Maasheggengebied aan. Wie worstelt met een
ondernemersvraagstuk of privé knopen moet doorhakken, kan
samen met Marieke of Petra een wandeling door het gebied
maken.
“In minder dan een uur proberen we, al wandelend door de Maasheggen, een antwoord te vinden op de
vraag van de deelnemer. Buiten, in de natuur, worden problemen lichter en luchtiger”, aldus Petra
Denen en Marieke Kersten.

Lees het interview

Zeldzame paddenstoelen
beschermd in Oeffelter Meent
Zeldzame paddenstoelen in Oeffelter Meent
Staatsbosbeheer heeft in de Oeffelter Meent grassen weggehaald,
die zeldzame planten in de weg zitten. Daarnaast is er kalk
gestrooid. Omdat minder overstromingen zijn dan voorheen, wordt
er ook minder kalkrijk slib afgezet. Door kalk te strooien wordt dit
tekort aangevuld.
Deze maatregelen zorgen ervoor dat de natuur meer ruimte krijgt in het Natura 2000-gebied.
Bijzondere planten, mossen en paddenstoelen, die op de nominatie stonden om te verdwijnen, blijven
zo behouden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat in de Oeffelter Meent veel zeldzame
paddenstoelen voorkomen, zoals het papegaaizwammetje, zwartwordende wasplaat, heidesatijnzwam,
smoezelig sneeuwzwammetje en tal van knotszwammen.
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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.

