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Voorwoord

Langs de rivier de Maas bestond eeuwenlang een aaneengesloten 
landschap van ondoordringbare heggen. Door de komst van het 
prikkeldraad en ruilverkaveling zijn vele kilometers waardevolle heg 
verdwenen. De resterende erf afscheiding is gereduceerd tot zielige 
restjes afzonderlijke meidoornknotboompjes. De tijd dringt om de 
Maasheggen nog te kunnen redden. In Balgoy is de situatie helaas niet 
veel anders dan in andere grote delen rond de Maas. In alle gevallen is 
er reden tot grote ongerustheid. Gelukkig kunnen de Maasheggen 
steeds meer rekenen op warme belangstelling van eigenaren, 
natuurbeschermingssorganisaties, vrijwilligers en locale bestuurders. In 
visies en landschapsontwikklingsplannen van de gemeente Wijchen 
wordt het belang van de Maasheggen in Balgoy duidelijk onderstreept. 
De werkgroep Maasheggen Balgoy is opgericht om de Maasheggen van 
Balgoy te restaureren. In korte tijd heeft de werkgroep brede steun 
gekregen van veel belanghebbenden. Dit zijn o.a. Vereniging Natuur en 
Milieu Wijchen, Stichting Heg en Landschap, gemeente Wijchen, Pagus 
Balgoye, Staatbosbeheer en de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap. Onlangs is het initiatief tot restauratie van de 
Maasheggen in Balgoy genomineerd voor de Paul Fentener van 
Vlissingen AD Natuurprijs 2010. 



Samenvatting

Dit document presenteert de resultaten van de inventarisatie van de 
Maasheggen van Balgoy. Het is een eerste stap in een pro-actief proces 
om te gaan werken aan een natuurlijk en idyllisch landschap. Dit 
werkboek geeft een helder beeld van de huidige situatie. Het beschrijft de 
locatie en de staat van Maasheggen. We hebben daarbij dankbaar gebruik 
gemaakt van de bijdrage die Staatsbosbeheer en de gemeente Wijchen 
hebben geleverd. Het document is in de eerste plaats geschreven voor 
ons, de werkgroep Maasheggen Balgoy. Voor alle belanghebbenden is dit 
boekwerk een prachtige gelegenheid om te lezen en te zien over huidige 
staat van de Maasheggen in Balgoy. Wij staan aan het begin van een 
proces waarbij uiteindelijk meer ruimte gecreëerd moet worden voor 
cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit. Wij danken 
voor de steun die de Stichting Heg en Landschap en de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap ons geven in dit proces. De oude 
Maasheggen in Balgoy zijn voor een groot deel nog aanwezig. Alleen door 
herstel en deskundig beheer kunnen de vele functies van de Maasheggen 
terugkeren. Voor de veehouderij en akkerbouw kan de heg weer gaan 
dienen als beschutting voor het vee, als windscherm voor de akkerbouw 
en als leef omgeving van dieren die veelal een gunstige invloed hebben 
op de gewasteelt. Er kan met restauratie aansluiting gevonden worden bij 
andere gemeentes zodat de groene linten langs de gehele Maas kunnen 
floreren zoals ze dat al eeuwenlang deden.
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1   Inleiding 

1

Het Maasheggengebied is een cultuurhistorische landschap wat onder
druk staat. Door het slechte onderhoud in de loop der jaren zijn de 
kernkwaliteiten verloren gegaan. De werkgroep Maasheggen Balgoy wil dit 
stukje natuur herstellen. De startnotitie bevat veel ondersteunende foto's 
wat een duidelijke beeld geeft v/h gebied. De opbouw is als volgt: 

• In hoofdstuk 2 worden het heden en verleden v/h gebied beschreven 
met de ligging en functies van de Maasheggen.
• Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de onderzoek methodes beschreven 
en een interview met een dorpshistoricus.
• Daarna in hoofdstuk 4 worden de huidige verschijningsvormen v/d 
heggen beschreven.
• Hoofdstuk 5 geeft een weergave van de eigenaren in het gebied en een 
stukje communicatie. 
• Vervolgens ziet u in hoofdstuk 6 een verwijzing naar een aantal 
beleidsuitspraken over het gebied. 
• De nieuwe uitgangspunten van dit herstelplan worden beschreven in 
hoofdstuk 7.
• In hoofdstuk 8 worden streefbeelden beschreven en de inventarisatie 
resultaten v/d heggen.
• Het rapport besluit met een literatuurlijst / colofon. 



Kaart  1870



2 Omschrijving van het gebied

2.1  Historie en heden

De historie en het heden van het gebied wordt hier beschreven met de 
ligging van de Maasheggen, projectafbakening en de functie van de 
heggen met zijn bijzondere flora en fauna.

Balgoy is een klein Gelders dorpje aan rivier de Maas met ongeveer 750 
inwoners. Op de oude noordelijke Maasoeverwal is het dorp ontstaan. 
Balgoy -in 1172 Balgoie- heeft een duidelijke landschappelijke betekenis, 
Balg= lichte verhoging Oi = weiland in een rivierbocht. De dorpen Balgoy 
en Keent zijn met het normaliseren van de Maas van elkaar gescheiden. 
Daarvoor waren ze eeuwen lang een landschappelijke eenheid. De  
noordelijke al eerder afgesloten oude Maasmeander is nog herkenbaar 
in het landschap als broeksloot en Balgoyse wetering.

De grillen van de meanderende rivier heeft het landschap vorm gegeven. 
Wanneer de Maas buiten zijn oevers trad werd er direct naast de bedding 
een afzetting van lichte klei en Zavel gevormd. (de oeverwal) 
Verderop, waar de stroomsnelheid lager was, werden de kleinere 
kleideeltjes afgezet. (de kom) 
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Hoewel Balgoy door de eeuwen heen kwetsbaar was bij hoog water, 
zorgde de rivier ook voor goede landbouwgronden. De rivier zette 
vruchtbare klei af.
 
Deze gronden werden afgebakend door heggen met enkele knotbomen 
die dienden als veekering en geriefhout. Deze heggen vlocht men 
dusdanig dat er een dichte, stekelige gevlochten structuur ontstond. 
De heggen waren tevens een gewaardeerde schuil en broedplaats voor 
vele dieren. Dit waardevol natuurelement was karakteristiek voor de 
omgeving van Balgoy.  

• Bewoning op de oeverwal 
[lichte klei / hogere gronden]
• Landbouw op de komgronden
 [zwaardere klei]
• Fruitteelt op de overgang 
oeverwal/komgrond  [lichte klei]

 
De bodem van de oeverafzettingen is daardoor steviger en meer 
doorlatend dan dat van de kommen. De oeverwallen liggen dan ook 
hoger dan de landinwaarts gelegen kommen. 
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Heden is het dorp klein en authentiek gebleven. De fruitteelt en 
landbouw bepalen nog steeds het dorpsgezicht samen met enkele 
monumentale gebouwen. Ook het landschap is kleinschalig met 
meerdere waarden zoals de Maasheggen, oude [knot] bomen, 
cultuurhistorie, bijzondere flora en fauna, en recreatie.
 

Intensieve landbouw en bebouwing hebben een dominante plaats 
gekregen in het landschap. Door ruilverkaveling is het waardevolle 
landschap ingrijpend veranderd. Hierdoor staat het gebied verder 
onder druk en verliezen de genoemde waarden hun kernkwaliteiten.

recreatie
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Fruitteelt  en monumentale boerderij Intensieve landbouw



De eens uitgestrekte Maasheggen in het landschap zijn nu 
gereduceerd tot groene linten die hun waarden aan het verliezen zijn 
door slecht beheer. 

Om het Maasheggenlandschap zijn identiteit  terug te laten krijgen 
moeten heden en verleden gerespecteerd worden. Vanuit dat 
oogpunt startend moet er een basis gelegd worden voor een 
gewaardeerd landschap met ruimte voor mens en dier. 
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2.2  Functie van de Maasheggen

Ecologisch: Voor de komst van het prikkeldraad gebruikte men 
heggen met doorns als wildkering. De heggen vlocht men dusdanig 
dat er een dichte, stekelige gevlochten structuur ontstond. 

De heggen hebben een belangrijke functie om ons landschap divers 
en gezond te houden: Vogels broeden graag in de heggen, kleine 
zoogdieren gebruiken de heggen om zich veilig voor de roofvogels 
langs te verplaatsen en er huizen vele soorten insecten in. 
Ecologisch gezien hebben de heggen een grote waarde ondanks dat 
ze een relatief kleine oppervlak bevatten.
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Economisch : Doordat deze cultuurhistorische natuurelementen direct 
gelegen is aan de dijk heeft het een grote waarde in het gebied. 
Het rivierengebied trekt vele toeristen die fietsend of wandelend het 
gebied kunnen beleven vanaf de dijk. In de planning staan 
struinpaden -mede langs de heggen- zodat ook wandelend het gebied 
beleefd kan worden. Het gebied staat bekend als een kleinschalig 
waardevol landschap met karakteristieke elementen zoals de vele 
knotbomen en kronkelende wegen van dorpskerk tot dorpskerk. 
[Type  Esdorp] 
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Rode lijn is zoekzone van struinpaden 
aansluitend op bestaande wegen.
[Kaart Gemeente Wijchen 2009]

Drutenseweg

Herreweg



Esthetisch: De Maasheggen zijn heden groene linten die 
cultuurhistorie moeten uitdragen. In een enkele particuliere heg 
staan nog oude exemplaren knotbomen, solitair heg/boom. De 
heggen die na de ruilverkaveling zijn aangeplant bestaan alleen uit 
jonge nieuwe aanplant. 

De huidige Maasheggen worden overal geklepeld 
[ klepelen = beheervorm/machinaal knippen]  wat de esthetische 
waarde laat dalen tot het nulpunt.

Vroeger was in Balgoy -vooral door de vele heggen- het voorjaar 
een lust voor het oog. De prachtige groene linten die de weilanden 
begeleiden en de aanwezige fauna gaven het landschap een 
idyllische status. 
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Speenkruid

Ganzen Haas Merel Fazant

  Knotwilgen aan de slootkantPinksterbloem

Ganzentrek 



2.3  Flora en fauna

Het Maasheggengebied stond ook bekend om zijn grote diversiteit aan 
flora en fauna. Voor een groot deel is dit te danken aan de heggen.
De heggen vormen niet alleen een natuurlijke beschutting maar zijn 
ook voor vogelsoorten die horizontaal jagen zoals de sperwer en de 
boomvalk een overlevingselement. Voor hen is prikkeldraad een ramp
zij kunnen slachtoffer worden van deze agressieve versperringen.

 

Boomvalk vast in 
de pikkeldraadBoomvalk met prooi

Boomvalk verstrikt 
in prikkeldraad Sperwer
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Voor veel dier soorten is dit leefgebied een voedselbron. De heggen 
vormen een ideale verbindingsweg voor de Vleermuis tussen de open 
velden. Zo nestelen de Heggenmus en Braamsluiper zich graag in de 
heggen en voelen soorten als de Fazant, Patrijs en Uil zich er thuis. 

Dassen, marterachtigen, en tal van andere dieren gebruiken de heggen 
als dekking en foerageergebied. 

Ook insecten en Kamsalamanders gedijen goed in en rondom de 
diverse heggen die in de buurt van poelen staan. 
Allerlei wilde planten groeien hier die beschutting hebben onder deze 
heggen en hierdoor een kans krijgen om zich te handhaven in een 
gebied wat onder druk staat.

Braamsluiper
Das

Heggenmus
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2.4  Situering van de Maasheggen

In het kleinschalig rivieren Landschap direct aan de ecologische 
verbindingszone [EVZ] en aan de Maas liggen de Maasheggen van 
Balgoy. [Kaart Staatsbosbeheer,2009]
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Maas

Maasheggen Balgoy



Het Maasheggenlandschap in Balgoy ligt binnendijks, dat wil 
zeggen aan de droge landzijde van de dijk.

1 = Oude dorpskern
2 = Landbouwgronden
3 = Huidige dorpskern
4 = Rivier de Maas

Voor dit initiatief beperken we het plangebied van de Maasheggen 
tot het rood omlijnd gebied op de kaart. Hier bedoelen we de heggen mee 
die voldoen aan het type landschappelijke Maasheg. 

1

2

3
4

[Kaart, Google Earth 2010]
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3 Methode van onderzoek

3.1   Kaartstudie/Literatuurstudie

Het gebied is door de werkgroep bestudeerd d.m.v. vele kaarten die 
gemaakt zijn over het gebied. Het geeft een beeld over de ontstaan 
geschiedenis, opbouw van de gronden en de functie verandering naar 
het heden. De overheersende rol van de rivier is duidelijk leesbaar en 
terug te zien in het landschap. Op oude kaarten zie je duidelijk de 
lijnen van de oude Maasheggen. Een klein gedeelte van die 
Maasheggen is nu terug te vinden in het landschap.

Gebruikte kaarten:

* Topografische kaart          * Bodemkaart
* Geomorfologische kaart    * Historische kaarten

     Om de samenhang van de Maasheggen met de omgeving goed te 
kunnen interpreteren is een juiste kennis nodig van het gebied. 

     Door literatuurstudie en de gemaakte SWOT analyse,
     [SWOT = benoemen van sterke en zwakke punten kansen en 

bedreigingen]  ontstaat er beeld van wat er is, en geeft een blik op de 
technische aspecten. Het interview met de Ballegoyse dorpshistoricus 

     Leo Stevens SR geeft een beeld van vroegere tijden in dit gebied.  
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Omdat er al veel over het gebied bekend en geschreven is
[Website Balgoy en Heemkundegroep Pagus Balgoy] hebben we dit 
beperkt tot bestudering van een aantal beleidsdocumenten m.b.t. op 
het gebied. 

Verder is er literatuuronderzoek gedaan naar andere projecten 
die ook een heggenlandschap willen restaureren/herstellen.
[BV Gemeente Boxmeer, Gemeente Heumen] 

Dit geeft een beeld van hoe belangrijk het is om een zo breed mogelijk 
draagvlak te creëren om het project te laten slagen. Belanghebbenden 
en gerelateerde in het gebied moeten worden betrokken. Door duidelijk 
te zijn naar betrokkenen krijgen we op den duur medewerking en 
vertrouwen terug.

Ook educatie -in het gebied- moet hoog in het vaandel staan zodat men 
weet waarom en hoe men ingrijpt/ontwikkelt. 
Persberichten hebben een groot bereik wat weer kan zorgen voor 
aantrekkingskracht op eventuele sponsoren en vrijwilligers. 
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• De diverse beheermethodes van heggen
• De streefbeelden
• De ingrijpmomenten / monitoring
• Tijdsplan
• Beheerplannen
• Beheermiddelen/materialen

Er is tijdens de literatuurstudie onderzoek gedaan naar de 
technische aspecten van het plan zoals:

Er moet een start gemaakt worden en een streefdoel zijn.
Wanneer dit duidelijk is moet er een beheerplan op maat komen om 
de streefdoelen te bereiken en te handhaven. 
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Start Streefdoel

Beheerplan

1e actie 

2 e actie 3e  actie



Zichtlijnen vanaf de dijk



3.2   Veldbezoek/SWOT analyse

Uit terreinbezoek van het Maasheggenlandschap en omgeving zijn
de volgende kwaliteiten, kansen, bedreigingen en knelpunten naar
voren gekomen.

Kwaliteiten

 

• Ecologisch gezien zijn de heggen en omgeving waardevol door  de        
   diversiteit/soortenrijkdom van de aanwezige flora en fauna, 

• Maasbandijk is een belangrijk punt vanwaar het gebied en 
omgeving zichtbaar en beleefbaar is,     
 
• Oude cultuurhistorische lijnen zijn nog steeds zichtbaar aanwezig,

• Monumentale knot/bomen zijn bakens in het landschap,

• Prachtige zichtlijnen naar buur Provincie Brabant,

• Aanwezigheid van rivier de Maas is direct beleefbaar,

• Landschap heeft een directe relatie met monumentale panden in 
Balgoy.

16



Kansen

• Ontwikkeling van de Maasheggen draagt direct bij aan de in 
ontwikkeling zijnde EVZ Heumen/Horssen, de das -die in het gebied 
aanwezig is- profiteert direct van een beter leef/foerageer gebied,

• Ontwikkeling van extensieve recreatie,

• Aantrekkingskracht van toeristen, [Cultuurhistorie in beeld brengen]

• Bomen en heggen in het gebied krijgen onderhoud op maat,

• Terugkeer streekeigen fauna, [ bv Fazant, Patrijs, Haas, Heggenmus]

• Fijn stof afvangen van intensieve veehouderij,  

• Herstellen relatie Maasheggen-dorp-rivier,

• Sociale functie door samenwerking dorpsbewoners, 

• Aansluiting met “land van de Heerlijkheden,”

• NK Maasheggen vlechten in Balgoy.
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Bedreigingen

• Landbouw gebruikers willen optimaal gebruik van haar 
gronden,

• Verkeerd beheer van monumentale heg en knot/bomen door 
particulieren,

• Klei ontgraving in de directe nabijheid,

• Intensieve landbouw/grotere verkaveling,

• Vertrek van streekeigen flora en fauna,

• Verkeerd beheer en geen beschreven streefbeelden,

• Gebiedsbeleving en esthetische waarde is verslechterd doordat 
de heggen na onderhoud veel te laag zijn,

• Geen directe relatie meer met de omgeving.
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Knelpunten

• Diversiteit aan grondgebruik geeft veel onrust in het gebied,

• Slecht vertrouwen in goed beheer door aanliggende 
grondeigenaren,

• Toegankelijkheid van het gebied,

• Geen goede en duidelijke compensatie regeling/vergoeding 
voor aanliggende grondgebruikers, [schaduw]

• Er is niet duidelijk beschreven wie het voortouw neemt in de 
versterking/budget van de Maasheggen in Balgoy, 

• Geen daadkracht door ambtelijk beleid,

• Geen duidelijke visie en financiering voor de 
lange termijn.
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3.3   Interview dorpshistoricus 

We weten veel over het verleden, dit doordat er veel vastgelegd is 
wat mensen hebben meegemaakt en gehoord hebben. 
Voor de  Maasheggen in Balgoy hebben wij dorpshistoricus 
Leo Stevens SR benaderd om zijn verhaal te laten vertellen over 
hoe de Maasheggen vroeger werden beheerd en door wie. 

De heggen werden beheerd door de mensen waar de grond van 
was. Het beheer was afgestemd op de functies, dit waren:

Veekering Vlechtmethode

Schuilplek bij slecht weer   Holle heg/struweel

Schaduw bij zon/hitte         Holle heg/struweel

Gereedschaphout              Struweel/knotbomen

Kachelhout   Struweel/vlechtmethode

Palen hout                          Knotbomen

Er was sprake van gefaseerd beheer, ieder jaar moest er voldaan worden 
aan de functie-eis. 
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             Functie   beheermethode



Brémte Mére in Balgoy



Als de eigenaren zelf voorzienend waren kregen mensen uit de 
buurt de gelegenheid om een stuk heg te huren en dan te 
onderhouden. Zij gebruikte de dikke stammen uit de heg als 
kachelhout.

De knotbomen waren uitermate geschikt om afrasteringpalen 
poorten en gereedschaphout van te maken. Dit waren dan ook 
vaak Essen, Eiken, en Wilgen. Het hout van de Wilgen knotbomen 
werd mede gebruikt voor nieuwe aanplant. [Een dikke tak van 
2.50m¹ zet je in de winter 50cm in de grond en deze schiet 
vanzelf wortel] 

Het fijne afvalhout van de heg en knot bundelde men, om de buurt 
broodoven mee warm te stoken. 

Men vlecht ook overbodig hout aan elkaar tot mat en gebruikte 
deze dan als vlechtraster zodat het vee geschaard kon worden in 
de weilanden. [scharen = weiland in stukken delen]
Deze rasters waren niet duurzaam maar dit was vaak winterwerk 
wanneer men het niet zo druk had. 
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Heg met open stukken

Schapen achter prikkeldraad

Schadebeeld na het  klepelen

Veekerende heg

Gelegde heg



4 De huidige verschijningsvormen van aanwezige 
struweelheggen  

                                                               
 

In essentie zijn er twee soorten heggen. De veekerende heg en de 
niet veekerende heg. Veekerende heggen worden meestal gelegd of 
gevlochten, de takkenstructuur zorgt dat de heg zo ondoordringbaar 
mogelijk wordt, zonder prikkeldraad. 

De niet veekerende heg is open van structuur en heeft open plekken 
in de haaglijn. Allebei de heggen kunnen goede functies en 
belevingswaarde hebben.

De bestaande Maasheggen in Balgoy worden bijna allemaal beheerd 
met gebruik van een klepelmaaier. Dit geeft zeer grove snoeiwonden 
en de vitaliteit van de heggen krijgt ieder jaar een nieuwe klap te 
verduren. De aftakelingsfase van diverse heggen is al in gang gezet 
en er is uitval met een eenzijdige beplanting die overblijft. 

In het plangebied zijn de heggen helaas geen van allen veekerend en 
wordt er tevens met prikkeldraad gewerkt. De heggen vertonen een 
monotoon beeld en lijken daardoor allemaal op elkaar.
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Onbeheerde struweelheg



4.1  Onbeheerde struweelheg 

Deze niet veekerende heg komt voor in het Maasheggenlandschap.
De heggen en solitaire struiken die daar staan hebben al vele jaren geen 
of weinig goed onderhoud gehad. Op particulier terrein is het een 
brede/hoge heg die groeit aan de wangen van de slootkant. [droge sloot] 

Bij deze struwelen staan diverse oude knotbomen [veelal Es] en bomen 
die voorheen geknot werden, maar nu uitgegroeid zijn tot een gewone 
boom. [geen onderhoud] Alleen overhangende takken worden hier soms 
gesnoeid zodat trekkers er geen last van hebben.

Diverse knotbomen en meidoorn die hier staan hebben een monumentale 
status, [ouder dan 80 jaar] of waardevolle status.
[ouder dan 50 jaar]

Betreft de heggen met de nummers 7-9-10-12-19 
Nummers corresponderen met de kaart langs blz. 39
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Vlier Vlierbes SleedoornVrucht v/d Sleedoorn

Geklepelde 0.80m/1.20m heg Heg na het knippen

Zwaar beschadigde / diep ingescheurde takken



      4.2   De geklepelde 0.80m/1.20m heg
              

Deze niet veekerende heggen worden jaarlijks in het najaar geklepeld. Het 
geplante assortiment [zie kaart langs blz.39] is bij sommige heggen nog 
redelijk in orde maar bij enkele heggen is er uitval. De dominante soorten 
Vlier en Sleedoorn zullen op den duur in deze beheer vorm overblijven. Deze 
soorten hebben de eigenschap dat ze slechte snoei kunnen verdragen en 
zorgen zelf voor wortel uitlopers of zaailingen.

Aftakeling is bij diverse soorten zichtbaar vooral bij de Meidoorn [sporadisch 
aanwezig] en de Veldesdoorn. In deze heggen staan geen knot/bomen zoals 
die vroeger solitair hier wel in hebben gestaan. De heggen lijken na het 
klepelen op een gecultiveerde heg, de bovenkant  zijn strak en vertonen een 
monotoon beeld. De zijkanten worden niet/niet goed geknipt. Bij sommige 
van deze heggen blijft veel afval hout liggen en zie je veel grove 
snoeiwonden en afgerukte takken.  

Betreft de heggen met de nummers: 1-2-4-5-6-8-13-15-16-17
Nummers corresponderen met de kaart langs blz. 39

De heggen met de nummers 3 en 11 worden beheerd met de klepelmaaier 
maar zijn heggen van het type legheg. Deze heggen zien er vitaal uit en 
kunnen worden gehandhaafd.
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Slechte handhaving/grond en stenen gestort bovenop een heg

De geklepelde 0.20m/0.50m heg



4.3   De geklepelde 0.20m/0.50m heg

Deze heggen groeien merendeel langs de wegberm en staan aan de 
binnenkomst van het dorp. Mensen fietsen en wandelen langs deze 
heggen. Deze heggen, die dus een hoge esthetische waarde kunnen 
hebben, begeleidend en verkeersremmend kunnen werken hebben 
totaal geen functie meer.

Door de jaarlijkse klepelbeurt zijn ze uitgeput en zitten al ver in de 
aftakelingsfase. De tijd van klepelen is willekeurig. Ze vertonen veel 
uitval en een eenzijdig assortiment. Een enkele heg wordt zelfs helemaal 
bij de grond afgezet met als gevolg dat deze heg tijdens het wegbermen 
maaien niet gezien is en wordt mee gemaaid.

Deze onzorgvuldige beheervorm en slechte handhaving zorgt ervoor dat 
deze Maasheggen spoedig zullen verdwijnen uit het Ballegoyse 
landschap. 

Betreft de heggen met de nummers 14-18
Nummers corresponderen met de kaart langs blz. 39
.
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5   Belanghebbenden

 5.1   Belanghebbenden in het gebied

Om ervoor te zorgen dat dit karakteristieke landschapelement niet 
verdwijnt uit het landschap van Balgoy moeten er voor het herstel van 
de Maasheggen samengewerkt worden met diverse belanghebbende. 
Van groot belang is dat er respect is voor elkaars belangen. De 
belanghebbende partijen zijn:

• Eigenaren/pachters
• Gemeente Wijchen
• Staatbosbeheer
• Geldersch landschap 
• Vereniging Natuur en Milieu Wijchen
• Leefbaarheid groep Balgoy
• Heemkunde groep Pagus Balgoy
• Werkgroep Maasheggen Balgoy
• IVN Nijmegen

In dit hoofdstuk wordt beschreven wie de gesprekspartners zijn, wie 
landbouwgrond heeft liggen aan deze heggen en hoe we informatie 
verder communiceren.
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5.2   Eigenaren in het gebied

Op de onderstaande kaart [Staatsbosbeheer,2010] staat weergegeven 
wie de eigenaren zijn van aanliggende percelen bij de Maasheggen die 
Staatsbosbeheer in het beheer heeft.
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5.3   Communicatie

Om het herstel van de Maasheggen met een duurzaam beheer te 
laten slagen is er een goede communicatie nodig. De relatie tussen 
belanghebbende zal door een goede communicatie toenemen. 
Het ontwikkelen van draagvlak en het vastleggen van afspraken zorgt 
ervoor dat het doel centraal blijft. 

Om mensen te bereiken is het handig om middelen te gebruiken die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Hieronder enkele middelen die ervoor kunnen 
zorgen dat de status en activiteiten m.b.t. het project onder de aandacht 
van de mensen gebracht kan worden:

• Weekblad de Wegwijs,
• DIOSA blad Balgoy,
• Internet site met e-mail adres,
• Flijer van de Maasheggen,
• Website linken aan andere websites,
• Nieuwsbrief versturen,
• Persoonlijk gesprek,
• Info dagen,
• Deelname NK Maasheggen vlechten.
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6   Beleidkader en uitspraken over het gebied

De streekidentiteit is een belangrijke factor die de herkenbaarheid en 
belevingswaarde bepaalt in dit gebied. De Maasheggen in Balgoy zijn 
“Hot”.  In diverse ambtelijke beleidsplannen wordt er over gesproken 
en ze staan op de uitvoeringslijst. 

Doordat het Maasheggenlandschap gedragen wordt
op beleidsmatig niveau is er een welwillende stemming om dit 
cultuurhistorische landschap mee te helpen herstellen.
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6.1   Streekplan provincie Gelderland

• Het gebied ten zuiden van Wijchen met de oude Maasarmen  is 
structuurbepalend en heeft door de grillen van de vlechtende 
rivieren een hoge aardkundige  kwaliteit,

• Het is een waardevol landschap en valt in de ecologische 
hoofdstructuur. [Kaart Provincie Gelderland, 2010]
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6.2    LOP [Gem. Wijchen]

• Handhaven en versterken haagstructuur rondom Balgoy,

• De gebieden tussen en nabij de kernen zijn zowel landschappelijk als 
recreatief aantrekkelijk, 

• De recreatieve mogelijkheden en de landschappelijke herkenbaarheid 
dienen versterkt te worden, 

• De ommetjes rondom de kernen zullen gedeeltelijk over 
landbouwgrond gaan, met de betrokken agrariërs moeten hierover 
afspraken worden gemaakt,

• In het rivierenlandschap zijn veel cultuurhistorisch 
waardevolle landschapselementen te vinden, veel 
van deze elementen dienen te worden hersteld 
en te onderhouden.

31



6.3  Visie Loonse waard [Gem. Wijchen]

• Versterken van Maasheggen rond Balgoij en waar mogelijk bevorderen 
van nieuwe aanleg, 

• Zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen in het landschap,

• De huidige inrichting ter hoogte van de Van Cittersweg en de Balgoijse 
Wetering versterken met begeleidende beplantingen, bosjes en 
houtwallen,

• Een goede afstemming en zonering van recreatief gebruik met natuur- 
en landschapsontwikkeling. uitgangspunt is dat het recreatieve gebruik 
zich vooral beperkt tot extensieve vormen zoals wandelen en fietsen,

• Realiseren van wandelpaden in omgeving Balgoij.
(via wegen en uiterwaarden)
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6.4  Nota toerisme [Gem. Wijchen] 

• Een van de drie pijlers voor toerisme in Wijchen is het platteland-
toerisme. Daar zijn waterrecreatie en natuur- en landschapsbeleving 
belangrijke onderdelen van. Doel vanuit de nota toerisme voor de
Loonse waard is dat de beleving- en gebruikswaarde en de 
toegankelijkheid worden vergroot, passend binnen de landschappelijke 
kaders. Dat wordt bereikt door ontwikkeling van landschap, natuur, 
cultuurhistorie, kunst, en dagrecreatie,

• Natuurontwikkeling op landbouwgronden tegenover pluspunten voor 
betrokken agrariërs door middel van kavelruil, structuurverbetering,

• Aantrekkelijker maken van fietsen op de dijk. Ontwikkelen van 
struinroutes in het gebied. Het recreatief medegebruik van de 
uiterwaardengebied maakt de beleving van ongerepte, dynamische 
uiterwaardennatuur en vergezichten langs de Maas mogelijk.
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6.5  Groenstructuurplan Balgoy [Gem. Wijchen] 

• Balgoy heeft afwisselend een besloten en meer open karakter. Door 
de aanplant in het kader van de ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-
Zuid is het karakteristieke heggenlandschap rond het dorp deels 
hersteld,

• De vele verspreid staande knotbomen [es,Eik,Wilg] die hier staan 
zijn opvallend en karakteristiek voor Balgoy,

• Het is wenselijk meer wandelroutes vanuit de kern door het 
buitengebied, bijvoorbeeld langs hagen te creëren,

• Stimuleren landschappelijke landschapelementen zoals hagen.
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7    Uitgangspunten herstelplan

Bij het herstelplan van de Maasheggen in Balgoy gaan we uit van drie 
uitgangspunten. Het tijdspad van uitvoering wordt aangegeven in drie 
termijnen die indicatief zijn en bijgestuurd kunnen worden. 

7.1. De drie uitgangspunten

1Inboeten in bestaande heggen - in de heggen die er nu staan is veel 
uitval, deze opnieuw inboeten [inboeten = opnieuw aanplanten] en 
nieuwe aanplant van solitaire knotbomen in de heggen. [1 knotboom op 
75 á 100m¹ ]

2   Reconstructie/nieuwe aanplant - in de loop der jaren zijn er veel 
heggen verdwenen, waar kan, daar opnieuw aanplanten
     met heggen en knotbomen om oude lijnen zichtbaar te maken.

3   Nieuw onderhoud huidige heggen - de huidige 
     heggen beheren met een beschreven gewenst
     eindbeeld en de ingrijpmomenten die
     aangeven worden in een tijdspad.
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7.2 Tijdspad van uitvoering

Er is gekozen voor drie uitvoerings termijnen die allen indicatief zijn.
De termijnen geven ruimte om een snelle start te maken, maar ook 
om ergens een “Pilot” te starten die ervoor kan zorgen dat een 
nieuwe beheer methode gemonitoord  kan worden. Ook zal niet 
meteen bij alle heggen een nieuwe beheer methode toegepast 
kunnen worden, deze heggen worden dan geplaatst in de categorie 
van de lange termijn.

De drie uitvoering termijnen zijn:

•  korte termijn < 5 jaar
•  middel lange termijn 5 tot 10 jaar 
•  lange termijn > 10 jaar
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8Streefbeelden en inventarisatie

Voor iedere heg wordt een streefbeeld advies gegeven met een beschrijving 
van een aantal nieuwe beheermethodes van de heggen. De inventarisatie 
wordt mede in kaart gebracht d.m.v. een landschap structuurkaart.

8.1 Streefbeelden

A   = Cyclus van de gevlochten heg: 

• Nieuwe aanplant op 0.50m van elkaar planten,
• Na ca 8 jaar zijn de heggen 2.50m hoog en vlechtklaar,
• De heg wordt gevlochten op een hoogte van 1.20m, en boven bijgeknipt,
• Heg krijgt nieuwe uitlopers die recht omhoog groeien,
• 6 jaar na het vlechten worden alle uitlopers opnieuw
  op 1.20m afgezet hier is nu een veekerende haag
  ontstaan met een dichte structuur,
• Nu moeten elke 2 jaar de uitlopers geknipt worden
  op de beginhoogte van 1.20m, 
• Beschikbare ruimte is bepalend voor de breedte v/d heg.
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B   = Cyclus van de gelegde heg

• Nieuwe aanplant op 0.30m van elkaar planten,
• Na ca 8 jaar zijn ze 2.50m hoog en kunnen ze gelegd worden,
• De heg wordt gelegd op een hoogte van 1.00m en wordt aan de    
zijkanten en bovenop strak/gelijk gemaakt.
Voor de stevigheid wordt om de 0.60m een staak in de grond 
geslagen tot op een hoogte van 1.20m. Bovenop de heg, tussen de 
staken door, worden wilgentenen gevlochten. De staken en 
Wilgentenen zullen na verloop van tijd wegrotten maar dan is de heg 
al stevig genoeg van zichzelf,
• Heg krijgt nieuwe uitlopers die recht door de haag omhoog groeien,
• Na 2 jaar [na het leggen] worden alle uitlopers opnieuw
  op 1.00m gesnoeid. Er zal een ondoordringbare heg worden
  gevormd,
• Beschikbare ruimte is bepalend voor de breedte v/d heg, voor 
vogels is 1.50m genoeg.
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C = Knip en scheerheg

Deze beheermethode wordt veel toegepast bij geringe beschikbare 
ruimte.
Ieder jaar zal bij deze methode geknipt moeten worden. De heg wordt 
geknipt bij een hoogte van 1.00/1.20m, de breedte is minimaal  0.80m.

D = Niet gesloten struweelheg

Deze heg ontstaat doordat de beplanting op een hoogte van 1.20m 
wordt afgezet, waardoor de heg alleen aan de bovenkant uitlopers zal 
vormen. Om te verjongen kan een struik geheel afgezet worden. De 
struweelheg wordt beheerd om de 6 jaar, waarna de heg opnieuw 
uitloopt. Dit is geen gesloten heg. Hier kunnen wel bomen in staan.

E = Tweezijdig gesnoeide struweelheg

Deze heg is vooral toe te passen op perceelgrenzen
doordat hij ieder jaar geknipt wordt aan twee kanten, ontstaat 
er een zeer dichte takkenstructuur.
Hoogte van de heg is 2.00m. Breedte min.0.80m.
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8.2  Inventarisatie

Voor de inventarisatie hebben we het projectgebied in elementen 
uitgelicht. De lijnen, punten en de vlakken geven het landschap een 
herkenbare structuur. De belangrijkste elementen hebben we vermeld 
in de landschap structuurkaart. Daarna is de verfijning van de 
inventarisatie gericht op de Maasheggen in het projectgebied. 

Wegen en Maasheggen structuur van het plangebied
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Overzicht van huidige Maasheggen in Balgoy

Werkgroep Maasheggen Balgoy

Assortiment bestaat uit :

• Beuk                    10%
• Hazelaar              10%
• Kardinaalsmuts     5%
• Meidoorn                5%
• Roos                      5%
• Sleedoorn            20%
• Schietwilg               5%
• Veldesdoorn        15%
• Vlier                     15%
• Wegedoorn            5%
• Zomereik                5%

1

2

34
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Kleiwinning / nieuwe natuur kansen voor 
aanleg nieuwe heggen

            
   particuliere Maasheg

Gewenste nieuwe aanplant 
[eigenaar gem. Wijchen] 

Heggen met een cijfer zijn van Staatsbosbeheer

17

18

19



8.3  De genummerde heggen

Alle heggen in het gebied zijn genummerd, dit nummer 
correspondeert met het nummer op de kaart hiernaast.

Bij elke heg wordt een standaard beschreven. Het gewenste 
streefbeeld en uitvoering termijn is een eerste opzet die gewenst 
is door de werkgroep.  [Bron v/d metingen Google Earth] 
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Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

2 336 m 1.00m  b < 5 jaar  

3 5 tot 10
> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

3 137 m 1.20m b handhaven < 5 jaar  
Is gelegde heg 5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

1 405 m 1.00m  d 1 – 2 - 3 < 5 jaar  
5 tot 10

> 10 jaar



  

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

6 510 0.70m e 1- 2 - 3 < 5 jaar  
5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

7 765m 1.00m D
Particulier 

heg

1 - 2 < 5 jaar  

3 5 tot 10

3 > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

5 578m 0.50m d 1 – 2 - 3 < 5 jaar  
5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

4 469m 1.20m  b 2 < 5 jaar  
2 - 3 5 tot 10

> 10 jaar



Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

8  441m 1.00m d 1 -2 -3 < 5 jaar  

3 5 tot 10

Klei afgraving !! > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

9 138 2.00m d 1 -2 - 3 < 5 jaar  
5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

10 239 3.00m d 1 – 2 - 3 < 5 jaar  

3 5 tot 10

[Bremte meré] > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

11 308 3.00m b handhaven < 5 jaar  

Gelegde heg 5 tot 10

> 10 jaar



Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

12 149 1.25m a 1 – 2  -  3 < 5 jaar  

3 5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

13 280m 0.50m e 2 < 5 jaar  

5 tot 10

3 > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

14 85m 0.50m c 2 < 5 jaar  

5 tot 10

3 > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

15 250m 1.00m b 2 < 5 jaar  

3 5 tot 10

> 10 jaar



Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

16  576m 0.50m e 1 - 2 < 5 jaar  

3 5 tot 10

3 > 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

17 186m 0.75m a 2 < 5 jaar  

3 5 tot 10

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

18 1450m 0.30m a 1 -2 - 3 < 5 jaar  

Gemeente heg 5 tot 10

Hereweg en 
Luumpt !!

> 10 jaar

Nummer 
v/d heg

Lengte Breedte Streefbeeld Uitgangspunten Termijn

19 260 2.50m d 1 -2 - 3 < 5 jaar  
5 tot 10

> 10 jaar
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• www.hegenlandschap.nl
• www.maasheggen.nl
• www.gehegdaandemaasheggen.nl
• www.natuurenmilieuwijchen.nl
• www.nederlandscultuurlandschap.nl

• Foto’s Mark van haren

• Kaarten/beeldmateriaal
  Gemeente Wijchen
  Staatsbosbeheer
  Provincie Gelderland

• Geïnterviewde
   Leo Stevens SR

• Tekst / lay out 
   Sjoerd Aertssen
   Rico Ariens
   Ruud van Haren

• Mede mogelijk gemaakt door:
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Vereniging 
Natuur en 
Milieu Wijchen

http://www.balgoy.nl/
http://www.boxmeer.nl/
http://www.wijchen.nl/
http://www.cuijk.nl/
http://www.heumen.nl/
http://www.hegenlandschap.nl/
http://www.maasheggen.nl/
http://www.gehegdaandemaasheggen.nl/
http://www.natuurenmilieuwijchen.nl/
http://www.nederlandscultuurlandschap.nl/
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