
De afgelopen jaren is een kostbaar onderdeel van de cultuurhistorie in Noord-Brabant 
en Limburg nieuw leven ingeblazen: het oude ambacht van het heggenvlechten. In het 
project ‘Herleving van het vlechtheggenambacht’ zijn deelnemers via cursussen opgeleid tot 
volwaardige heggenvlechters; de deelnemende groepen hebben inmiddels heggen geplant 
om op termijn een eigen vlechtheg te kunnen realiseren. Met een symposium op vrijdag-
middag 31 maart 2017 in De Schaapskooi in Schijndel sluiten we dit project officieel af. 

We nodigen u graag uit om daar bij te zijn.

Programma 
Op het programma staan onder meer boeiende lezingen over het belang van heggen 
voor de flora, fauna en cultuurhistorie. Ook de projectresultaten worden hier toegelicht. 
Dat het heggenvlechten op andere plaatsen in het zuiden van Nederland eveneens in op-
mars is, laat de aandacht voor de Maasheggen zien: op het symposium vindt een officieel 
moment plaats rond de uitreiking van een oorkonde, waarmee het ‘Maasheggenvlechten’ 
op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed wordt geplaatst. Verder demon-
streren diverse teams van heggenvlechters de traditionele techniek van het eeuwenoude 
ambacht. Tot slot staan diverse landschapsorganisaties voor u klaar om u te ontvangen 
op hun informatiestands. 

                                                                                                       Bent u erbij op 31 maart?     

Aanmelden
Om deel te nemen aan het symposium stuurt u voor 24 maart een 
e-mail naar communicatie@hetgroenewoud.com. Vermeld in uw e-mail 
uw voor- en achternaam én de organisatie die u vertegenwoordigt.

U bent van harte welkom!

In het kort
Datum:  31 maart 2017
Locatie:  De Schaapskooi, Martemanshurk 12, Schijndel
11.00 uur:  Ontvangst met koffie, thee en soep
12.00-16.00 uur:  Symposium met presentaties, lezingen 
 en demonstraties
16.00 uur:  Borrel 

Samen met u maken we er een inspiratievolle middag van.

Met hartelijke groet, 

Stichting Vlechtheggen Zuid-Nederland i.o.
Stichting de Brabantse Boerderij
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