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Rijke heggenlandschappen
Symposium over toekomstgericht herstel

vrijdag 12 april 2019 

Klooster St. Agatha, Cuijk 

Reserveer de datum / Save the date

De stichting Heg & Landschap en  Staatsbosbeheer organiseren op vrijdag 12 april 2019 samen 
het symposium Rijke heggenlandschappen, met als onderwerp ‘toekomstgericht herstel’.  

In deze vooraankondiging vindt u het programma en de namen van de sprekers. Binnenkort 
ontvangt u van ons een uitnodiging met nadere informatie.

Heggen zijn cultuurhistorische elementen, die in vele streken eeuwenlang bepalend 
waren voor het aanzien van ons landschap. Tegenwoordig hebben zij een onmiskenbaar 

toekomstgerichte functie die alles te maken heeft met ecologie, ofwel met de natuurlijke staat 
van ons landschap. Bij heggen denken we dan, behalve aan de heg zelf, aan planten, insecten 
en vogels, maar ook aan de  bodem en het ondergrondse leven. Het is dan ook de ecologische  
functie van de heg die we in dit symposium in de schijnwerpers willen zetten. En dat gaan we 
doen tegen de achtergrond van onze handleiding Rijke Heggenlandschappen, die aan het eind 
van de bijeenkomst verkrijgbaar is. De strekking mag duidelijk zijn: het beheer kan nog veel 
beter en er is grote behoefte aan nieuwe aanplant. Onze doelgroepen zijn: boeren, agrarische 
natuurverenigingen, landeigenaren, terreinbeheerders, beheerders van heggen, overheden, 
kennisinstellingen, iedereen die van heggen houdt. 
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Programma

Plenair

Welkom en introductie 
Henk Baas, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dagvoorzitter
Louis Dolmans, stichting Heg & Landschap

De staat van de heg
Jaap Dirkmaat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

Rijke heggenlandschappen 
Lex Roeleveld, stichting Heg & Landschap 

Parallelle sessies
In groepen over thema’s die wij voor succesvol herstel cruciaal vinden.
Er zijn twee sessies na elkaar. Deelname naar keuze.

Lunch

Veldbezoek  Maasheggengebied

Slotdebat: Wat leren we van deze dag  
Moderator: Louis Dolmans

Overhandiging Rijke Heggenlandschappen 
Louis Dolmans 

Sluiting met drankje

Voor nadere informatie: Lex Roeleveld, info@hegenlandschap.nl.
Of kijk op de website: www.hegenlandschap.nl.

Reserveer de datum / Save the date
vrijdag 12 april 2019

Sessie 1

1. Toekomstgericht beheer
Moderator:  Lex Roeleveld

2.  Succesvolle gebiedssamenwerking
Moderator:  Louis Dolmans

3  Toegevoegde waarde digitaal  
     beheersysteem

Moderator: Robert Ceelen

Sessie 2

4. Ervaringen in het Maasheggengebied
Moderator: Michel Jehae

5. Beheer en onderwijs 
Moderator: Henk Baas 

6. Toekomstgerichte aanplant
Moderator: Louis Dolmans 


