
Stichting Maasheggen Balgoij 

1 Maasheggen weer zichtbaar 

De Stichting Maasheggen Balgoy zet zich sinds 2010 in 

voor het behoud en versterking van het oude cultuur-

landschap rondom het dorp Balgoij. Deze karakteristie-

ke Maasheggen zijn van oudsher de afscheidingen tus-

sen de percelen. De Stichting heeft als ambitie om de 

kwaliteit van het groene netwerk van landschapsele-

menten te herstellen en op duurzame wijze te beheren. 

Duurzaam in de zin dat de landschapselementen tech-

nisch goed onderhouden en beheerd worden, op een 

manier die economisch haalbaar is. Duurzaam ook in 

sociaal opzicht, door een actieve rol en betrokkenheid 

van bewoners uit het dorp en omgeving bij het onder-

houd. Waar in 2010 de heggen in een zeer verwaar-

loosde staat waren en omschreven werden als 

‘Bonsaiboompjes in het landschap’. Hedendaags zijn de 

heggen weer aanwezig en zichtbaar in het landschap. 

De natuur profiteert mee, bloesem en bessen trekken 

insecten aan en treden op als natuurlijke bestrijder van 

ongedierte en vogels kunnen weer schuilen, nestelen 

en voedsel vinden in het landschap. De heggen zorgen 

voor  balans! 
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In dit nummer: 

Wij hebben in 2016 afscheid genomen van voorzitter Sjoerd Aertsen. 

Sjoerd was een van de mede oprichters van de stichting Maasheggen 

Balgoij. Sjoerd heeft in korte tijd de stichting vorm gegeven tot wat we 

nu zijn. Hij was onze aanspreekpunt naar externe betrokkenen zoals SBB 

en Gem,. Wijchen en twitterde alle nieuwtjes rondom onze stichting de 

wereld in. Zijn enthousiasme zullen we blijven zien tijdens onze werkda-

gen want daar blijft hij gewoon actief aan deelnemen. 

Nieuwsbrief no1 2017 

2 Afscheid van voorzitter Sjoerd Aertsen 



In het voorjaar hebben we de nieuwe trekker en toebehoren geleverd gekregen door de fir-

ma Meyburg uit Wijchen. Deze trekker is aangeschaft door een bijdrage uit het innovatie-

fonds van de gemeente Wijchen. Deze trekker gaat er voor zorgen dat verenigingen en ande-

re groeperingen meer gaan samenwerken en dat er efficiënter gewerkt kan worden. Mensen 

zullen elkaar makkelijker vinden en sociaal meer betrokken worden.  

Stichting Maasheggen Balgoij zal de trekker vooral inzetten bij het beheer langs de randen 

van heggen en bij het knippen van de heggen. Zwaar werk kan machinaal gedaan worden 

en wij hopen door deze trekker ook een jongere generatie enthousiast in te kunnen zetten 

die machinaal werken leuk vinden. Samenwerken met andere verenigingen is sowieso goed 

voor de onderlinge cohesie. 

De  stichting Maasheggen Balgoij zal proberen om een planning te maken van de werkzaamhe-

den. Maar omdat we opereren in het winterseizoen zijn we ook afhankelijk van het weer. Het 

kan daarom zijn dat een werkdag afgelast wordt en doorgeschoven wordt naar en andere da-

tum. De voorlopig geplande werkdagen in het voorjaar zijn:  21-28 januari, 4-11-18-25 februari     

11-12-25 maart. Voor meer informatie betreft de werkzaamheden zie onze website of u neemt 

contact op via een van onze leden. 

 

3 Innovatiefonds leefbaarheid gemeente Wijchen 
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In 2016 hebben de werkzaamheden vooral be-

staan uit het herstellen en opnieuw inplanten 

van oude heggen. Daarnaast zijn er maaiwerk-

zaamheden verricht langs  jonge aangeplante 

hagen, en is er een begin gemaakt om gaten in 

een 125 jaar oude meidoornhaag dicht te 

vlechten.  Tevens zijn er knotwilgen geknot die 

in de heggen staan en traditiegetrouw hebben 

enkele leden van de stichting Maasheggen Bal-

goij meegedaan aan NK Maasheggen vlechten 

in Oeffelt. 

4 Terugblik op 2016 



Als je een keer wilt deelnemen aan een werkdag dan kan dat altijd. Er is voor iedereen wel 

wat te doen. Werkdagen starten om 09.30uur en eindigen meestal om 12.30uur zodat ieder-

een middags nog zijn eigen ding kan doen. Het is gezellig en gezond en je komt sociaal met 

elkaar in contact. Je leert oude technieken om een haag te beheren en komt meer te weten 

over de beplanting en zijn landschap in zijn algemeen. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt 

gezorgd en als we middags langer doorgaan zal een complete lunch verzorgt worden. Opge-

ven kan via de website maar kan ook gewoon via een van de leden. 

8 Deelname aan werkdagen  

We moeten natuurlijk rekening houden met de natuurlijke be-

woners van het Maasheggenlandschap. In de Flora- en fauna-

wet zijn verschillende verboden opgenomen. Zo is het bijvoor-

beeld verboden om bepaalde planten en bloemen te plukken, 

beschermde dieren te verontrusten of doden, hun nesten te ver-

storen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. 

Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen. Mede daarom 

laten wij de heggen met rust in de periode na 15 maart. Onze 

werkzaamheden zullen dan vooral bestaan uit maaiwerkzaam-

heden bij jonge beplanting. In oktober starten we weer met de 

overige werkzaamheden. 

7 Flora en fauna wetgeving 

De nieuwe trekker is een ech-

te aanwinst en bespaard ons 

veel zwaar handwerk. Na een 

uitleg ochtend zijn we aan de 

slag gegaan en het resultaat 

mocht er zijn. Meer dan 500 

meter berm langs een wegbe-

geleidende Maasheg ge-

maaid en 350 meter heg ge-

knipt in een mum van tijd. 

6 Nieuwe trekker aan het werk 
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Stichting Maasheggen Balgoij heeft  een bestuur 

van  4 personen. 

Rico Ariens  [interim Voorzitter] 

Richard v/d Bogaard  [Bestuurslid] 

Hans Dingenmans [Secretaris] 

Willem Schouten [Penningmeester] 

Wij zoeken iemand die het leuk vind om toe te 

treden tot het stichtingsbestuur. Heeft u interes-

se laat het dan weten via een via e-mail  bericht  

of geef het door aan een van de leden. 

Vind jij het bijhouden en verfraaien van onze 

website een uitdaging  neem dan contact met 

ons op want wij zoeken je! 

Contact 

Wilt u ons werk steunen, meld u dan 

aan als donateur of kom eens langs 

bij onze activiteiten! Uw bijdrage 

voor het mooie cultuurlandschap is 

bijzonder welkom. 

Ons algemene e-mailadres : 

administratie@maasheggenbalgoy.nl 

Postadres : Hoeveweg 29              

6613 AD Balgoy 

Donatie:  NL59RABO0157392066 

tnv Stichting Maasheggen Balgoy. 

Wie zijn wij en wat zoeken we 

De Maasheggen 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 soor-

ten insecten in. Ecologisch gezien hebben 

de heggen een grote waarde ondanks dat 

ze een relatief kleine oppervlak bevatten. 

Voor de komst van het prikkeldraad ge-

bruikte men heggen met doorns als wildke-

ring. De heggen vlocht men dusdanig dat 

er een dichte, stekelige gevlochten struc-

tuur ontstond. 

 

“Ge heg het of ge heg ut niet” 

Stichting Maasheggen balgoij 

Bezoek ons op het web 

wwww.maasheggenbalgoijj.nl  

http://www.maasheggenbalgoy.nl/

