
G r o e n & D o e n
Cursusseizoen 2015-2016 

Cursus heggenvlechten
oud ambacht  voor een rijke leefomgeving

Heggenvlechten is een eeuwenoude techniek die boeren gebruikten om heggen 
ondoordringbaar te maken. Het is een fantastisch ambacht wat prachtige resultaten 
oplevert rond tuinen, op erven en in het landschap. Heggenvlechten is in maart 2015 
uitgeroepen tot cultureel immaterieel erfgoed. De stichting Heg&Landschap is hoeder 
van het ambacht en draagt het bijbehorend logo. Leer nu zelf heggenvlechten en help 
zo mee onze leefomgeving te verrijken.

stichting Heg&Landschap 
Lex roeleveld

+ 31 (0)6 20 52 24 88
stichting@hegenlandschap.nl
www.hegenlandschap.nl

een unieke cursus 
De cursus Heggenvlechten 2015-16 is een 
cursus die in het kader van de regeling 
Groen&Doen is ontwikkeld. Deze cursus is 
uniek. nergens kun je zo uitgebreid en rustig, 
oefenen, het hoe en waarom begrijpen en 
de lokale toepassingsmogelijkheden van 
het heggenvlechten ontdekken. 

Voor wie?
Deze cursus kan door iedereen jong/oud, 
man/vrouw gevolgd worden. Je hebt geen 
vooropleiding of ervaring nodig. De cursus 
is gericht op vrijwilligers in landschap- en 
natuurbeheer.

Wat leer je?
De cursus is een volledige basiscursus 
heggenvlechten waarvoor een certificaat 
van deelname wordt uitgereikt. Je leert het 
waarom en hoe van vlechten van heggen. 
Je leert zelfstandig een heg te vlechten en 
hebt ervaring opgedaan met lichte en zware 
heggen en verschillende manieren van 
vlechten. Je kunt na deze cursus zelf of met 
asistentie van niet ervaren collega’s/vrienden 
een heg rond een tuin, langs en wandelpad, 
rond erf of weiland vlechten. Je weet hoe 
heggen aan te planten en te onderhouden 
zodat ze in de toekomst gevlochten kunnen 
worden.
Je ervaart hoeveel plezier heggenvlechten 
geeft en de mooie resultaten die het op kan 
leveren.
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Het programma
Heggenvlechten 2015-16 bestaat uit een serie 
van 8 cursusdagen (met 1 extra activiteit 
om aan deel te nemen). Locaties verschillen 
maar zijn grotendeels in het midden van 
nederland. De cursus vindt op vrijdag en/
of zaterdag plaats afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. De cursusdagen bestaan uit 
een korte presentatie en veel praktijk. De 
cursus wordt gegeven door professionele, zeer 
ervaren heggenvlechters. een masterclass 
door Engelse heggenvlechters is onderdeel 
van het programma. Het uitgewerkte 
programma is te vinden op 
www.hegenlandschap.nl 

Kosten en benodigdheden
De cursus kost 1 groen&Doen voucher 
(d.w.z. €1.000,-- incl. btw) per deelnemer. 
Je krijgt hiervoor 8 cursusdagen, 
handschoenen, een cursusmap met een 
Handleiding heggenvlechten, handouts en 
een instructiedvd. gereedschap (hiep, bijl, 
zaag), materialen en veiligheidsbrillen stellen 
wij beschikbaar. Voor koffie, thee, melk, fris 
e.d. wordt gezorgd. Waar dat mogelijk is, 
zullen we ook een lunch met soep verzorgen. 
Cursisten krijgen bovendien 50% korting bij 
aanschaf van een billhook van John French, 
tijdens het nK Maasheggenvlechten in maart 
2016 in. Alle deelnemers ontvangen een 
pakketje inheemse heggenstruiken met een 
bijzondere inheemse roos of mispel.

u kunt zich aanmelden voor de cursus via 
het aanmeldingsformulier op:
www.hegenlandschap.nl

stichting Heg&Landschap 
Lex roeleveld 
+ 31 (0)6 20 52 24 88
stichting@hegenlandschap.nl


