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Landgoed De
Bonenburg in
Heerde heeft de
meeste
gevlochten
heggen in
Nederland. De
ideale locatie
dus voor de

Mannen die dagenlang
kletsen over heggen
Alice van Eijk
Heerde

L

ex Roeleveld kapt,
snoeit en vlecht wat af.
De heggenvlechter uit
Wageningen heeft kilometers heggen op landgoed De Bonenburg in Heerde gevlochten. Daarnaast geeft hij cursussen over het eeuwenoude ambacht, houdt hij lezingen en heeft
hij zelfs het bedrijf Bureau Heggen. Een heggenexpert dus. Eenmaal met Roeleveld gesproken,
kijkt een mens anders naar een
heg.
Roeleveld heeft op De Bonenburg bijna vier kilometer heg geplant en vervolgens gevlochten.
Allemaal in de staken&bindersstijl. Want in het heggenvlechten
zijn verschillende stijlen. Lex Roeleveld: ,,Het staken en binden is afgekeken van de Engelsen en Fransen. Er wordt gewerkt met paaltjes van kastanje en hazelaar in de
heg. Daar vlechten we wilgen
doorheen. De Maasheggenstijl
komt het meest voor in ons land.
Uiteraard ook langs de Maas. Daar
worden de heggen gevlochten zoals met prikkeldraad, als een soort
䊳 Heggenvlechter Lex Roelekandelaar. Dit in tegenstelling tot
veld bezoekt ook internationa- de IJsselstijl. Langs de IJssel zie je
juist heggen met veel stammetjes,
le wedstrijden. ,,Drie dagen
lang met Belgen, Engelsen en die van onderuit buigen.’’
De heggen op landFransen praten over de heg.
goed De BonenAllemaal mannen en toch
burg zijn relatief
geen woord over vrouwen en
jong, het eerste
voetbal. Het is echt waar.’’
groen is aangeplant
FOTO HANS VAN DE VLEKKERT
in 2003 in opdracht
van de toenmalige eige-

nationale
wedstrijd
heggenvlechten. Vijf uur
lang in de weer
met bijlen,
kapmessen en
houten hamers.

Iedereen kan aan de slag bij
wedstrijd heggen vlechten
Mensen die de handen uit de
mouwen willen steken en van
heggen houden, kunnen zaterdag 14 januari meedoen aan de
landelijke wedstrijd Heggenvlechten op landgoed De Bonenburg in Heerde.
Het is de bedoeling om in tweetallen tien meter heg in maximaal vijf uur tijd onder handen
te nemen. De jury let op stijl,
naar Klaas de Ruiter. ,,Stichting
wAarde en vereniging Das en
Boom begonnen een jaar of vijftien
geleden een offensief tegen prikkeldraad en voor meer heggen. Zij hebben het heggenvlechten in Nederland weer op de kaart gezet. De
Ruiter hoorde hiervan en schakelde mij in. Sindsdien planten we elk
jaar weer een nieuw stuk heg en
vlechten we de heggen
die inmiddels een jaar
of zeven,
acht oud
zijn. Want
ook de nieuwe eigenaar

eenheid en techniek.
Naast de wedstrijd kunnen kinderen aan de slag met het bouwen van een wilgenhut en geeft
‘de Hoogstambrigade’ tips over
het snoeien van hoogstambomen. Aanvang 11.00 uur op het
landgoed, ingang Groeneweg in
Heerde.
■ heggen.nu.
Leonhard Vreekamp ziet het nut
van de heg als landschapselement.’’
Volgens Roeleveld heeft een heg
een duidelijke functie. ,,Een grens
kun je aangeven met een steen,
maar die kun je verleggen. Een heg
kun je niet verplaatsen. En je kunt
een heg, heel belangrijk voor de
boer, ondoordringbaar maken. Het
wild kan dan niet op het erf komen
en koeien blijven juist in de wei.
Omdat heggen groeien, is het slim
gebruik te maken van stekels. De
meidoorn is daarom zo geschikt. In
een oudere heg komen gaten aan
de onderkant en om die te stoppen,
werd de heggenvlechter uitgevonden.’’
Roeleveld kapt en vlecht wat af,
maar hij bezoekt ook symposiums
over de heg.
Vooral in

het buitenland wordt veel gesproken over The Hedge. ,,Drie dagen
lang met Belgen, Engelsen en Fransen praten over de heg. Allemaal
mannen en toch geen woord over
vrouwen en voetbal. Het is echt
waar. En het bizarre is dat we best
nog eens drie dagen met elkaar
kunnen kletsen over heggen’’,
lacht Roeleveld.

Zwaard
Hoewel de wereld van heggenvlechten vooral een mannenwereld is,
was het zijn toenmalige vrouw die
de heg onder zijn aandacht bracht.
,,Zij liet mij het boek The Hedge
zien. Een rijk geïllustreerd verhaal
over een Engelse heg, in alle seizoenen. Dan komt ook de heggenvlechter in beeld. Met zwaard en gehuld
in een lederen pak om de doornen
te trotseren. Mijn vrouw zei: ‘Zo’n
heg wil ik ook’. Ik heb het toen gepresteerd een heg te planten van
ganzerik, met van die gele bloemetjes. Die heg leek in de verste verte
niet op de romantische heg uit het
boekje. En nu is mijn vrouw mijn
ex-vrouw.’’
Het heggenvlechten liet hem
niet los. Roeleveld volgde cursussen in Nederland en in Engeland.
,,Engeland is het land van de heggenvlechters. Stoere mannen die
tot bloedens toe de doornen te lijf
gaan.
Maar zo sadomasochistisch zijn we hier niet.
Wij vlechten alleen in
de winter. Maar die
mooie heg uit het
boekje kan ik inmiddels wel maken.’’

Caissière pikte 254.000 euro uit kassa
Een 48-jarige caissière uit Vaassen is er
in geslaagd in ruim vijf jaar tijd meer dan
een kwart miljoen euro uit de kassa’s te
stelen van de Plus-supermarkt in Heerde.
Ria B. staat maandag voor de rechter in
Zutphen. Supermarktbaas Dick van den
Hooven is geschokt. ,,Dat dit zó lang onder mij heeft kunnen duren.’’
Victor Schildkamp

De vrouw en haar 43-jarige man leefden
ogenschijnlijk goed van het geld dat zij wegnam. Behalve drugs kochten ze een auto,
een nieuwe keuken, dure horloges, vakanties en computers. Althans, haar vriend
vooral. Deze Henry M. staat terecht omdat
hij van het geld mooie spullen kocht. De

vrouw staat terecht voor het stelen van het
geld en het in bezit hebben van diverse
soorten drugs. Zij zou nu vooral naar haar
partner wijzen als degene die haar ertoe
aanzette. Het is onduidelijk of het stel nog
samen is.

Stom
Ria B. wist de 254.000 euro bij elkaar te stelen in de periode van 1 januari 2009 tot 30
april 2014. Ze werkte al meer dan twintig
jaar voor de supermarkt. B. was als hoofdcaissière verantwoordelijk voor administratie én kassa, legt de eigenaar Dick van den
Hoven van de supermarkt uit. ,,Dat was al
zo toen ik de supermarkt overnam in 2002
en dat heb ik zo gelaten. Dat is stom geweest. Daar heb ik spijt van als haren op

mijn hoofd. Nu hebben we dat anders geregeld,’’ zegt de supermarktbaas. ,,Hoe? Door
administratie en kassa nu wél te scheiden.
Had ik dat maar eerder gedaan.’’
Van den Hoven ‘schaamt zich diep’. ,,Dat
dit zó lang onder mij heeft kunnen duren.
Dat vind ik heel erg. Je hebt een vertrouwensrelatie met zo iemand.’’

Winstmarge
Hoe de vrouw uiteindelijk tegen de lamp is
gelopen, wil Van den Hoven zo vlak voor
de rechtszaak niet zeggen. Wel dat er uiteindelijk toch een en ander begon op te vallen
aan de omzet en de winstmarge van zijn supermarkt.
,,Op een gegeven moment ontdek je dat
er iets niet klopt. Toen hebben we eerst be-

drijfsrecherche ingeschakeld. Ik heb uiteindelijk zelf aangifte gedaan tegen haar.’’
Wim Rikken, van trainings- en adviesbureau Rikken dat ook een rechercheafdeling
heeft, loste de zaak op voor Van den Hoven.
,,Wij knipperden ook wel even met onze
ogen toen de hoogte van het bedrag duidelijk werd. Dit komt wel eens voor, maar is
toch vrij uitzonderlijk. Al komen we wel geregeld stelend supermarktpersoneel tegen
met bedragen tussen de tien- en dertigduizend euro. Personeel steelt jaarlijks in Nederland voor miljoenen euro’s van de supermarkten. Het gaat makkelijker dan je
denkt.’’
Ria B. zit momenteel niet in hechtenis.
Zij en haar advocaat geven geen commentaar. Ook Henry M. doet ‘geen uitspraken’.

