
Nederlands Gilde van Heggenvlechters 

Het Nederlands gilde van heggenvlechters is tot stand genomen op 14 maart 2011, nadat 9 ervaren 
heggenvlechters een proeve van bekwaamheid aflegden ten overstaan van gerenommeerde jury, 
bestaande uit Engelse en Ierse heggenvlechters1.  Wij, leden van het gilde, doen ons werk vanuit 
onze passie voor fraaie heggen en in de overtuiging daarmee een belangrijke bijdrage  te leveren aan 
de kwaliteit van onze leefomgeving2.   
 
Hierna leest u wat u van ons, gildeleden, kunt verwachten. 

1. Door ons gevlochten heggen voldoen aan basiseisen voor 

functionaliteit 
De oudste en meest wezenlijke functie van een heg is perceelsafscheiding. Het vlechten heeft 

vanouds als functie om de heg dicht te houden voor ongewenste indringers. In de loop van de tijd 

heeft het zich tot een efficiënte manier van onderhoud ontwikkeld, wat gepaard ging met het  

ontstaan van diverse technieken en talrijke vlechtstijlen. Tegenwoordig hebben heggen uitdrukkelijk 

ook een landschappelijke en natuurlijke waarde. Wij zien op dit moment als belangrijkste functies 

van het vlechten:  

 het ondoordringbaar maken van de heg voor mens en dier; 

 het op gang brengen van een proces van hergroei, waardoor de levensduur van de heg wordt 

verlengd; 

 het verhogen van de biodiversiteit. 

Uitgaande van deze functies formuleerden wij een aantal basiseisen, waarop wij ons als leden van 

het gilde willen laten aanspreken3. Deze eisen zullen wij op grond van onze ervaringen aanpassen. 

Uiteraard staan de functies en de eisen open voor discussie.  

2. Wij leveren vakwerk 
Wij werken vanuit ons hart. Wij willen ambachtelijke werk leveren, afgestemd op de behoefte van 

onze klanten, de eigenaren of beheerders van heggen. De voor goed vakwerk geldende basiseisen 

zullen wij altijd in ere houden. Tegelijker tijd hechten wij aan de cultuurhistorische waarde en de 

schoonheid van de heg. In samenwerking met onze opdrachtgevers willen wij tot een optimaal 

resultaat komen, waarbij wij bovendien de omgeving van de heg, zowel de zoom als het omliggende 

land willen betrekken. Wij merken dat deze aanpak mensen inspireert en enthousiast maakt. Dat 

vinden wij belangrijk, omdat positieve beleving bij uitstek de randvoorwaarde is voor het behoud en 

het herstel van onze landschappen.  

                                                           
1 De jury bestond uit Nigel Adams, Paul O’Hagan, Neil Foulkes, Phil Hart and Gary Moore. 

2
 Wij zijn: Wilfried Berendsen, Robert Ceelen, Peter Ceelen, Louis Dolmans, Jef Gielen, Rob Juyn, Marcel Roeleveld, Lex 

Roeleveld en Roel Winters.  
 
3
 De basis eisen zijn te vinden op www.hegenlandschap.nl  

http://www.hegenlandschap.nl/


3. Elk jaar brengen wij onze vakbekwaamheid op een hoger peil 
Eigen aan ambachtelijk werk is leren en verbeteren. Ons gilde heeft in dit opzicht hoge ambities. Wij 

maken jaarlijks afspraken over:  

 het verbreden en verdiepen van onze kennis; 

 het samen oefenen in telkens andere vaardigheden; 

 het uitdragen van kennis en van het belang van goed vakwerk.  

Door middel van collegiale toetsing leggen wij vast hoe wij deze afspraken nakomen en op welke 

manier wij hier weer verder lering uit kunnen trekken. Vanuit deze benadering willen wij trots zijn op 

ons werk.  

4. Onze passie voor heggen is grenzeloos 
Als gevolg van schaalvergroting is de afgelopen veertig jaar alleen al in Noordwest Europa een aantal 

miljoenen kilometers aan heggen verloren gegaan. Wij willen samen met verwante organisatie in de 

ons omringende landen ertoe bijdragen dat de heg zijn plek in het landschap terug gaat krijgen. Om 

dit te bewerkstelligen zoeken wij elkaar op en gaan we gezamenlijk aan het werk. Als team willen wij 

de kracht en het uithoudingsvermogen opbouwen om onze idealen waar te maken.  

 

Bemmel, 20 mei 2015 


