
De vlechtheg terug 
in het lanDschap
 

Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om voorlichting over 
inrichting, beheer en onderhoud van natuur. Wanneer zij de vlechtheg bij 
buitenlui introduceren als functioneel en ecologisch waardevol element zal 
het erf en het landschap er uiteindelijk alleen maar mooier op worden.

De vlechtheg als cultuurhistorisch lanDschapselement
De vlechtrelicten die zijn aangetroffen tijdens de cultuurhistorische 
inventarisatie zijn uitermate waardevol. Zij geven aan hoe onze voorouders 
al met het landschap samen leefden en werkten. Cultuurhistorische 
landschapselementen als vlechtheggen worden steeds schaarser en alleen 
door goed beheer en onderhoud kunnen deze “Rembrandts van het 
landschap”, zoals een heggenlegger een relict ooit betitelde, behouden 
worden. Bij cultuurhistorie wordt vaak gedacht aan bebouwing, maar 
landschapselemnten als heggen geven een beeld van de eeuwenoude 
relatie tussen mens en landschap. 
Herstel door jonge aanplant in gaten en het later invlechten van de 
nieuwe, jonge struiken geeft de heg een nieuwe impuls. Ook hier ligt de 
verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud bij de grondeigenaren, 
maar de gemeenten hebben de taak de zorg voor cultuurhistorische 
elementen te coördineren en stimuleren. Het in kaart brengen van de 
relicten en het bepalen van het juiste beheer gekoppeld aan een functie 
maakt dat een heg nog jaren mee kan gaan.

Vlechtrelict in Epse, gemeente Lochem

Vrijwilligers tijdens cursus heggen leggen

vlechten in De toekomst
Bovenstaande functies maken duidelijk dat de vlechtheg naast een 
multifunctioneel landschapselement ook cultuurhistorisch waardevol is. De 
kleine landschapselementen bepalen voor een groot deel de identiteit van 
een streek. Binnen het huidige en toekomstige natuur- en landschapsbeleid 
gaan landschapselementen een steeds grotere rol spelen. Door stimulans 
en initiatief vanuit de overheid en enthousiasme bij vrijwilligers, boeren 
en buitenlui moet het mogelijk zijn de vlechtheg terug in het landschap te 
krijgen!

meer informatie
Wilt u meer informatie over de vlechtheg of landschapsbeheer in het 
algemeen? Vult u dan onderstaande antwoordkaart in. U kunt aangeven in 
welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.
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In deze brochure speelt de vlechtheg een hoofdrol. Dit eeuwenoude landschapselement 
ontstaan door mensenhanden wordt in een nieuw jasje gestoken. Het buigen, leiden en 
leggen van heggen wordt sinds mensenheugenis gedaan. Ooit was Nederland bedekt 
met een fijnmazig heggenlandschap. Helaas is daar tegenwoordig nog maar weinig 
van te zien. Door de introductie van het goedkope, onderhoudsloze prikkeldraad na 
de eerste wereldoorlog en de grootschalige ruilverkaveling zijn de meeste heggen en 
hagen verdwenen. Maar er ontstaan nieuwe kansen voor de vlechtheg! De introductie 
van vier eigentijdse functies voor de vlechtheg maakt het mogelijk dit karakteristieke 
landschapselement een plek terug te geven in ons landschap. Hopelijk wordt men door 
het lezen van deze brochure geïnspireerd om bij te dragen aan een landschap wat door 
heggen en hagen wordt verbonden.

De vlechtheg terug in het lanDschap

Met inzet van kennis en middelen stimuleert Landschapsbeheer de ecologische ontwikkeling van de 

grond waarop wij wonen en werken. Zij doet dat met oog voor de regionale verscheidenheid die onze 

provincies elk een eigen karakter geeft. Natuurlijk groen rond huis en bedrijf betekent meer dan een 

ideale woon- en werkomgeving. Het zorgt voor evenwicht tussen mens en natuur. Zo’n omgeving is een 

erf, in de ruimste zin van het woord.



Waarom Deze brochure?
Project “Vlechtheggen in de Achterhoek” 2004-2006
Op de voorzijde van deze brochure staan vier foto’s die een beeld geven van 
de vlechtheg in de 21ste eeuw. Onderdeel van het project “Vlechtheggen in de 
Achterhoek” waarin ANV ’t Onderholt, Stichting Nederlands Cultuurlandschap, 
firma Heggen, de gemeenten Zutphen, Lochem en Bronckhorst en 
Landschapsbeheer Gelderland participeerden was het zoeken naar nieuwe, 
eigentijdse functies voor de vlechtheg. 

terug in De tijD
De eerste boeren die zich in Nederland vestigden zochten middelen om het 
vee en de akkers te beschermen tegen roofdieren. De eerste omheiningen 
werden van dood hout gemaakt, gevolgd door opgehoogde, aarden wallen 
met daarop houten afscheidingen. Al snel kwam men erachter dat het gebruik 
van levend hout veel duurzamer was. Takken werden ingekapt, omgebogen 
en vervlochten met rechte takken of stokken. De voorkeur ging uit naar 
struiken met doornen, zoals meidoorn, sleedoorn en roos. De eerste vlechtheg 

was een feit! De kennis werd verspreid 
en er zijn in Engeland, Wales, Ierland, 
Frankrijk, Duitsland en zelfs in Oostenrijk 
vlechtsporen gevonden. 
Werden er eerst heggen en andere 
ondoordringbare elementen aangelegd 
om het wild buiten te houden, in de 19e 
eeuw werden de rollen omgedraaid en 
plantte men heggen rond weiden om 
het vee binnen te houden.
Dat ook Nederland een 
vlechtheggenverleden heeft bewijst 
het Maasheggenlandschap en grote 
delen van de IJsselvallei. Dit zijn typische 
heggenlandschappen. De foto’s met de 
vlechtrelicten tonen aan dat er ook in 
de achterhoek heggen werden gelegd, 
gebogen of geleid. In de deelnemende 
gemeenten is binnen het project 
“vlechtheggen in de achterhoek” 
een cultuurhistorische en ecologische 
inventarisatie gedaan om onder andere 
te onderzoeken of er gesproken kan De (vlecht)heg als afrastering

worden van een typische Achterhoekse vlecht of legstijl. Het is bekend dat iedere 
streek een eigen vlechtstijl bezit, net als het dialect binnen de spreektaal.

nieuWe functies
Heggen kunnen gezien worden als spiegels van de tijd. De ontwikkeling van 
bewoning en landgebruik bepaalt in grote mate het voorkomen en het gebruik 
van heggen en vergelijkbare landschapselementen. 
Het landschap is continu in beweging, iedere generatie zet zijn eigen stempel 
door gebruik, bewoning, recreatie en beleving. De vlechtheg is vanuit meerdere 
oogpunten waardevol voor het Nederlandse landschap. Door koppeling van 
dit karakteristieke landschapselement aan nieuwe functies wordt het mogelijk 
vlechtheggen mee te laten gaan in de ontwikkelingen die momenteel in het 
buitengebied plaatsvinden.

De ecologische vlechtheg 
De gevarieerde samenstelling van een heg maakt hem aantrekkelijk voor 
veel dieren en planten. Insecten komen op de bloesem af en door de dichte 
structuur is het een geliefd element om in of bij 
te schuilen. Te denken valt aan broedvogeltjes, 
knaagdieren, hoenders en dassen. Daarnaast is 
het een uitermate geschikt verbindingselement 
tussen verschillende leef- en voedselgebieden. 
Bij de aanleg en ontwikkeling van biotopen en 
ecologische verbindingszones, maar ook bij de 
aanleg van nieuwe natuur binnen gemeenten 
kan de aanleg van (vlecht)heggen een verrijking 
opleveren.

Vlechtrelicten in de Achterhoek

Nest in een gelegde heg

De recreatieve vlechtheg 
De ontsluiting van het landelijk gebied is een speerpunt in het beleid 
van de verschillende overheden. Lokale ommetjes door het agrarisch 

cultuurlandschap, oude kerkenpaden 
die dorpen verbinden, schouwpaden van 
het waterschap; bewoners en recreanten 
leren met een hele andere blik naar het 
landschap kijken. Vaak lopen dergelijke 
paden over particuliere gronden en 
juist door de aanleg van een vlechtheg 
langs het pad ontstaat een groene, 
aantrekkelijke afscheiding. Honden 
kunnen vanwege de dichte structuur 
niet door de haag en het is voor de 

wandelaars duidelijk waar de grens van het pad loopt. Bijkomend voordeel 
is het temperatuurverschil. In een landschap is het achter de heg een stuk 
warmer dan wanneer men in een open landschap wandelt. Bij de aanleg en 
ontwikkeling van lokale wandelroutes bieden (vlecht)heggen een uitkomst 
voor het recreatief begeleiden.

moDerne veekering
De oorspronkelijk veekerende functie van een vlechtheg is nog steeds van 
toepassing. In het buitengebied komt steeds meer grond in handen van 
particuliere eigenaren, ook wel buitenlui genoemd. Zij zijn gemotiveerd en 
enthousiast over hun nieuwe rol van natuurbeheerder. Vlechtheggen zijn 
als veekering multifunctioneel. De diersoort bepaalt de structuur en de 
vorm van de heg. Zelfs paardenweiden kunnen omheind worden met een 
vlechtheg. Wanneer de heg dik en 
hoog genoeg is zullen de paarden 
er niet overheen gaan. De jonge 
blaadjes zijn wel aantrekkelijk, dus 
een kleine lijn aan de binnenzijde 
van de heg is noodzakelijk om de heg 
gezond te houden. Ook de belevings- 
en natuurwaarde van het erf kan 
vergroot worden door de aanleg van 
vlechtheggen. Om de boomgaard, 
rond de (moes)tuin en als omheining 
voor kleinvee komt een vlechtheg als 
omheining tot zijn recht.

Gelegde heg langs landgoed

Nest in een gelegde heg


