
Wat zijn heggen? Waarom zijn ze belangrijk voor  
mens en landschap? Wat is een heggenvlechter?  

Welke vlechtstijlen zijn er?  hoe vlecht ik een heg?

Heggen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in grote delen van 
ons landschap. Heggen en heggenvlechters zijn onlosmakelijk met ons 

cultuurlandschap verbonden. Zij  bepalen mede de identiteit  van een streek. 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en stichting Heg&Landschap 

vragen daarom aandacht voor heggen en het ambacht van heggenvlechter. 
In deze f lyer leest  u hier meer over.

Heggenvlechten



Heggen  
Een heg is in essentie een betrekkelijk smalle strook strui-
ken. Vaak met hier en daar een boom. Heggen kunnen 
allerlei maten hebben. Laag en smal zoals de ligusterheg 
voor een huis. Of breed en hoog zoals een struweelheg 
langs bijvoorbeeld een weiland.  

Boeren gebruikten heggen duizenden jaren als perceel-
scheiding, vee- of wildkering en als producent van bouw- en 
geriefhout. Heggen hebben de afgelopen honderd jaar veel 
functies verloren. Prikkeldraad verving de heg als afschei-
ding. Hout is al lang niet meer de belangrijkste brandstof of 
het bouwmateriaal bij uitstek.  De heg was minder nodig. 
waardoor deze langzaam verdween uit het landschap.
 

Belangrijk voor landschap en natuur  
Heggen zijn dus minder belangrijk geworden voor boeren 
maar des te meer belangrijk voor landschap en natuur. 
Heggen zijn kenmerkende elementen van grote delen van 
Gelderland: in uiterwaarden van de grote rivieren, langs we-
gen, rond akkers en weilanden, langs wandelpaden en oude 
veedreven. Heggen zijn vaak oude landschapselementen, die 
terug te vinden zijn op kaarten van rond 1850.  Door grote 
variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten en 
dieren veel mogelijkheden. Ze bieden dieren beschutting, 
een leefgebied, voedsel en een verbindingsweg tussen de 
open velden en weilanden. 

De heggenvlechter
Boeren vlochten eeuwenlang heggen om wild tegen te hou-
den of vee op te sluiten. Daarom staan de meeste ‘kerende’ 
heggen ook vol met doornstruiken zoals meidoorn en slee-
doorn. Het vlechten is een techniek uitgeoefend door echte 
ambachtslieden. Het vlechten komt neer op het inkappen, 
buigen en laag vastzetten van struiken zodat de heg weer 
voor lange tijd ondoordringbaar is. 

“Mooi ambacht”  
Lex Roeleveld is professioneel heggenvlechter: “De gevloch-
ten heg zorgt voor een dichte, ondoordringbare structuur 
dikke en dunnere (doorn)takken. Dat geeft kleine zangvogels 
een veilige plek om te broeden. Een gevlochten heg is een 

schuil- en woonplaats voor veel dieren. Ik vind heggenvlech-
ten bovendien een mooi ambacht wat mensen motiveert om 
in de natuur te werken en ze het belang laat zien van onze 
heggen en bomen.”

Om het ambacht te leren zijn er cursussen heggenvlechten. 
Cursiste Annet Kusters uit Heesselt:  “Bij mijn ouderlijk huis 
in het rivierengebied staan veel heggen. Die hebben we al 
gedeeltelijk gevlochten. Maar nu wil ik het echt leren.” Gerie 
Driessen uit Gendt : “Ik heb de heg altijd geknipt. Maar ik vind 
vlechten mooier en het is minder onderhoud. Het is mooi 
werk om te doen. Ik laat de heg nu doorgroeien zodat ik hem 
later kan vlechten.” 

 De heggenvlechter maakt van een open heg (links)  
weer een ondoordringbare heg (rechts). 

 Cursus heggenvlechten.

Speciaal gereedschap: een scherp kapmes.



Hoe vlecht ik een 
heg? 
 
Vlechten kan op veel manieren. Takken kunnen worden 
ingekapt of gebogen. Stevigheid kan verkregen worden door 
hier en daar een stam te laten staan of door staken in de heg 
te zetten. In deze flyer worden alle struiken vlak boven de 
grond ingekapt. Staken zorgen voor extra stevigheid. Het is 
een manier van vlechten, ook wel ‘leggen’ genoemd, die op 
vrijwel alle heggen toepasbaar is. Volg het stappenplan en de 
afbeelding om te zien hoe het werkt. 
 
Let op: Een heg moet om te leggen minimaal 3 meter hoog 
zijn. Regelmatig gesnoeide of pas afgezette heggen 
moeten daarom nog 1 tot 3 seizoenen in hoogte door 
groeien.  
De zijkanten mag u dan wel snoeien, maar niet te strak. 
 
 
 
 

Stappenplan 
 
Stap 1 Voorbereiding
Verwijder dood hout, draad, afval, maar ook vlieren en 
bramen. Zaag takken af die ver naar buiten steken. Bepaal in 
welke richting u gaat leggen.  Waar kan het beste het snoei-
hout neergelegd worden? Rechtshandigen werken van links 
naar rechts. Werk langs de weg altijd met de rijrichting mee. 

Stap 2 De eerste struik
De takken van de struiken zijn vaak door elkaar gegroeid. 
Trek de eerste struik die u gaat leggen los van de volgende. 
Knip als het nodig is een tak door om de struik los te krijgen. 
Trek vervolgens met de linkerhand (voor rechtshandigen) 
de stam een beetje naar links. Met de hiep (zaag of bijl voor 
dikkere stammen) in de rechterhand klieft u daarna de stam 
20 tot 30 centimeter boven de grond (afhankelijk van de 
dikte van de stam) in enkele slagen in een scherpe hoek naar 
beneden, of zaagt u schuin naar beneden.
 

 
 
 

Stap 3 (Heggen)leggen
Als de stam ver genoeg (tot 75-90% van de stamdoorsnede) 
is ingehakt, kan deze buigen en langzaam worden neerge-
legd in de lengterichting van de heg. Als de stam nog te dik 
is, geeft hij geen krimp of dreigt de stam naar boven in te 
scheuren. Hak in dat geval nog iets meer hout weg. Gebruik 
de punt van de hiep als wig bij het neerleggen van de stam.
Als u de stam (de legger) hebt neergelegd, zaagt of knipt u  
de opstaande hak enkele centimeters boven de grond schuin 
af. Hierdoor krijgt de hergroei van de struik een stevige basis.
 
Stap 4 Opbouw van de gelegde heg
Herhaal voor iedere volgende struik de stappen 2 en 3. Leg 
de struiken stevig op elkaar. Leg de toppen in de lengterich-
ting van de heg. Indien er aan één zijde een weiland is, leg 
de stammen dan iets schuin naar het weiland om het vee 
nog beter tegen te houden. De gelegde stammen moeten zo 
stevig mogelijk op elkaar gelegd worden. Vlecht de takken 
waar nodig enigszins naar binnen en laat ze in elkaar grijpen. 
Probeer de heg zo op te bouwen dat de gelegde stammen in 
een hoek van 20-30 graden ten opzichte van de grond staan 
en de heg onderaan goed gesloten is.
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De manier van vlechten verschilt van land tot land en streek 
tot streek. Bijvoorbeeld omdat boeren ander vee houden, of 
dat er andere soorten bomen en struiken voorkomen of dat 
het landgebruik verschilt. Alle ‘vlechtstijlen’ hebben echter 
gemeen dat een heg na het vlechten ondoordringbaar is en 
dat deze technisch zo goed gevlochten is, dat de struiken 
weer vitaal zijn en goed uitlopen. In Gelderland kennen we 
verschillen in vlechtstijlen tussen de IJssel- en de Maasvallei.

 

Een zojuist gelegde heg. Deze vlechtstijl is bedoeld als  
afscheiding tussen weiland en akker. 

Stap 5 Paaltjes plaatsen
Als u 5 tot10 meter gelegd heeft, kunt u alvast om de 60 cm. 
een paaltje in het midden van het gelegde stuk heg plaatsen. 
Duw of sla de paaltjes een klein stukje in de grond. Plaats de 
paaltjes in een rechte lijn maar zo dat gelegde stammen en 
takken vastgezet worden. Ga door met leggen en zet na 5 tot 
10 meter weer paaltjes. Als een gelegde stam niet goed ligt 
en/of dreigt af te breken, zet dan direct vast met een paaltje.
 
Stap 6 Afvlechten
Als de struiken gelegd en de paaltjes geplaatst zijn, vlecht u 
aan de bovenzijde een band van wilgentenen (binders). Dit 
geeft stevigheid en is een prachtig gezicht. Alle tenen gaan 
afwisselend voor en achter een paaltje langs.  Begin bij de 
eerste paal met 3 tenen en steek vervolgens bij ieder paaltje 
één wilgenteen in. Vanaf paal 2 steekt u de nieuwe teen  

 
telkens onder de tweede teen van boven in. Steek de teen 
tot 10 cm achter het paaltje en vlecht de teen vervolgens uit 
(voor - achter - voor - enz. ). Herhaal dit tot drie paaltjes voor 
het einde. Knip de tenen 15 cm achter het laatste paaltje af.
Tik de gevlochten band met een houten hamer of paaltje tot 
de gewenste hoogte (120 cm). Hierna slaat u met een palen-
hamer alle paaltjes stevig in de grond. 
 
Stap 7 Afwerking 
Zaag daarna alle paaltjes 10 cm boven de gevlochten band 
af. Snoei tot slot met een hakmes of snoeischaar beide zijden 
van de heg. Snoei uitstekende takken zo dat de heg onder 
breder is dan boven. Laat geen takken boven de binders uit-
steken. Tot slot aanharken en het snoeihout opruimen. Stop 
geen dood hout in de heg tenzij er grote gaten in zitten.
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Streekgebonden vlechtstijlen


