Tweede internationale bijeenkomst over
heggenvlechten
2ème Rencontre Internationale autour du plessage

Frankrijk, Le Nay-Le Pin (dept. Deux-Sèvres), 6-9 maart 2019
Louis Dolmans & Lex Roeleveld

Op uitnodiging van 2 organisaties - de Mission Bocage (dir. Yves Gabory) en Bocage Pays Branché
(dir. Etienne Berger) - zijn Louis en ik van donderdag 7- vrijdag 9 maart in Le Nay-Le Pin, Frankrijk
geweest om de tweede Franse internationale bijeenkomst over heggenvlechten bij te wonen. Het
gehucht Le Nay ligt in het departement Deux-Sèvres, 65 km ten zuiden van Angers (dat aan de Loire
ligt) en circa 900 km van huis. Het ligt in een van de Franse veehouderijgebieden (= veel grasland).
Een netwerk aan heggen dooradert de weilanden en soms ook grote velden. Opvallend voor ons:
veel bomen, nog heel veel oude knotbomen, vooral eiken. De meeste heggen, hoog en laag, staan er
niet geweldig bij. Het lijkt eerder teruggang dan opbouw.
De eerste internationale bijeenkomst voor heggenvlechters in Frankrijk was 2 jaar geleden in Frans
Vlaanderen vlak bij de grens met België. Ook daar waren we aanwezig. Deze bijeenkomst was
georganiseerd in samenwerking met België ( Dirk Cuvelier) en vormde in zekere zin een vervolg op
onze internationale conferentie in Bemmel (2013), die echter veel breder van opzet was.
Vertrek op woensdag 6 maart en terugreis zaterdagmiddag/-avond ). Het Maison Botanique
(Dominique Mansion) speelde ook een belangrijke rol bij de organisatie die in handen was van Kevin
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Certenais (zzp-er). Het was een weerzien met bekenden, vrienden en kennismaking met anderen. Uit
UK kwamen de ons welbekende Nigel en Phil, vergezeld van de Welshman Richard. Belgen waren
verhinderd. Uit Duitsland Georg Müller, uit Ierland Mark McDowell en uit Nederland nog Sjoerd
Aertssen. Uit Frankrijk naast medewerkers van genoemde organisaties, Philippe Hoeltzel (parc du
Morvan) en Gerard Content (oude boer, heggenvlechter) uit de Morvan waar elk jaar in maart de
mois de la pléchie (maand van het heggenvlechten ) wordt gehouden met demonstraties in tal van
dorpen.
De organisatie was heerlijk en soms ook gebrekkig. Gebrekkig in de zin dat niemand eigenlijk precies
wist hem/haar te wachten stond, er vertaling zou zijn, maar er niets geregeld was, Nigel op verzoek
een presentatie had voorbereid die verder niet meer aan de orde kwam en er geen doelen voor de 3daagse bijeenkomst waren gesteld. Heerlijk vanwege de gemoedelijke en ongedwongen sfeer, de
locatie (paardencentrum dat meer op jeugdherberg leek), het gevarieerde programma, het heerlijke
eten en het kosteloos verblijf.

Donderdag, 7 maart
Een bezoek aan een biologisch gemengd (vnl. melkvee) bedrijf in Yzernay. 50 ha land waarvan 10 ha
voor akkerbouw. Bewust geen mais voor vee (want dat vereist ook op soja gebaseerd krachtvoer) en
veel weidegang. Koeien in een potstal die er erbarmelijk uitzag (een grote sompige(mest) poel waarin
Louis bijna een koe zag stikken en er bij aankomst een dood buiten de stal lag). Rondleiding met de
boer over het bedrijf waar bij we naar zijn weilanden en jonge boomaanplant (Fondation Yves
Rocher) keken. Bomen voor schaduw voor het vee en plan is ook iets met loofvoedering te doen.
Volgens Yves Gabory toont onderzoek aan dat koeien mogelijkheid tot schaduw bij zowel regulier als
erg warm weer meer groeien of meer melk produceren dan koeien zonder toegang tot schaduw. De
productiviteit van de reguliere landbouw neemt volgens Yves af. Gangbare boeren kijken om zich
heen en nemen volgens onze boer, steeds meer elementen van de biologische landbouw over.
Daarna vlechten in gemengde (interculturele) groepen. Vlechten van een woeste, verwaarloosde
struik (heg) rand onder prachtige eikenbomen. Het resultaat was een mooie verzameling gevlochten
heggen die afgemaakt dienden te worden na een goede lunch in het plaatselijk sportcentrumpje.
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Vbnb, Vlnr: uitleg op boerederij, aanplant met cocosmat, Yves, Gerard en Arnaud aan het werk, een wig in de
stam geslagen om deze recht te zetten. Idee van Philippe.

’s Avonds in hetzelfde sportcentrum, in de sporthal een lezing (conference gesticulée) door Kévin
waarin hij de veranderingen in het landschap van zijn jeugd schetste en veel recente ontwikkelingen
als de nieuwe kleren van de keizer beschouwde. Conference van ruim een uur, waarbij ook een
dertigtal scholieren (ecologie-landschap en milieu-landschap) aanwezig was. Op de boerderij hadden
we ze al aan het werk (vlechten) gezien. Veel rokers, erg wit en sommige zagen er naar ongezond uit.
Maar zonder een onvertogen woord hoorden ze de conférence aan. Vrijdag hielpen ze ons met
diverse klusjes tijdens het vlechten. De aanwezige buitenlanders moesten het zonder vertaling
stellen en van hen ook geen onvertogen woord.
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Vrijdag, 8 maart
Niet ver van onze residentie gaan we een forse heg vlechten. Gelegen langs een wandelpad, geen
doornstruiken wel veel bomen vooral veldesdoorn en es. Deel van de bomen moesten als
overstaanders blijven staan andere mochten meegevlochten of geknot worden. Louis, Mark (Ier) en
ik werken samen. Boven het grasland naast ons zingen de veldleeuweriken. Het is de bedoeling dat
we iets kunstzinnigs vlechten. Het woord land art viel. De Engelsen vinden kunstzinnig vlechten
onzinnig: ‘We zijn uitgenodigd om onze vlechtstijlen te laten zien en niet om kunstjes te vertonen. ’
Onder aan het pad (liep eerste deel sterk omhoog), gelegen langs een grote vijver is een kleine
expositie van het werk van de organisaties. Publiek is uitgenodigd om te komen kijken. Het
vlechtwerk is over het algemeen degelijk en mooi, een kunst maar niet echt kunstzinnig. Hier en daar
verscheen een wilgentenen gevlochten hartje of ring in de heg. Dominique Mansion maakte met het
Maison Botanique wel een vrolijke heg (met hazelaar struiken aan de rand van de vijver). Die
ochtend komt een tv-ploeg van France 3 opnames maken. Ze filmen, Lex geeft toelichting op het
heggenvlechten in Nederland. https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deuxsevres/niort/deux-sevres-sommet-du-plessage-bocage-1636068.html. Georg vlecht met jonge opsla
opslag van essen een Biegehecke, een wijze van vlechten die volgens hem al zeer oud en goed is.

Vlnr: Gerard en Philippe (beide Morvan) aan het werk. Stijl: Morvan. Arnoud (2 e van links, Lille) met zijn
assistenten. Stijl: Arnaud. Weinig verschil. Levende en dode staken, laag inkappen, pragmatisch.

Vlnr: Plastic bij aanplant jaren geleden aangebracht. Musicus/kunstenaar uit de regio, met onbekende aan het
vlechten. Levende staanders, erg dicht en hoog, buigen en kappen.
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De lunch was overvloedig met eten en drinken en toetjes, kaasjes en nog veel meer. ’s Middags kort
verder met onze klus want daarna was er de ballade, een wandeling met een bijzonder innemende
man (monsieur Jacques Moreau), heer van het landgoed Roches Blanches (www.rochesblanches.net). Het landgoed grenst aan de heg waaraan we werken (gescheiden door een weg). Een
landgoed uit 1850 aangelegd omdat de bodemomstandigheden hier alle kanten op springen,
diversiteit dus. Het was een man in alles getuigend van goed afkomst en manieren die veel van
natuur hield en zijn landgoed (met zijn vrouw Isabelle) beheert door op speelse en sympathieke wijze
de natuurlijke ontwikkeling te sturen. Oude eiken, heel veel eiken, maar ook haagbeuken laan,
enorme tulpenboom en Libanon ceders. Hier en daar gesnoeide spontane opslag van bijv. hulst en
jonge aanplant van ceders. We hebben hem enkele malen kort zelf gesproken. Heerlijke gesprekken
met een rustige maar gepassioneerde man met pretogen. Korte gesprekjes over zijn afkomst, zijn
huidige sociale status en de lang geleden voor het laatste geknotte en enorm uitgegroeide knoteiken.
Prachtige Limousin koeien lopen er met kalf en stier in een weiland met hier en daar grote
meidoornstruiken. In een ander weiland draaien we een droge, vezelrijke koeienflats om. Van boven
groen door de ontkiemde zaden. In de onderzijde een en al leven. Veel wormen trekken zich snel in
hun gangen terug. Aan het einde van de wandeling kregen we in een overkapte opslag van
houtsnippers (voor de kachel) van mevrouw Moreau een glas zelf geproduceerde berkensap
aangeboden. Een wandeling en ontmoeting die we niet had willen missen.

Vlnr : M. Jacques Moreau geeft uitleg. Louis kan niet genoeg krijgen van een overheerlijke flan.
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Vbnb: Aan de lunch. Dominique Mansion schildert in 15 minuten een schitterende knotboom.

De avond was aangekondigd als soirée festive, een cultureel uitje waarvoor we naar een soort
dorpshuis in een naburig dorp togen en daar bonnetjes voor eten en drinken kregen. Eerst een
tweetal korte verhalen van een oudere dame en heer. De dame sprak over de geschiedenis van het
dorp en het woord plessis (gevlecht, omheinde ruimte, …). Duizenden namen van dorpen,
gehuchten, locaties in Frankrijk dragen het woord of een lokale uitdrukking ervan in zich. De man
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ging in op etymologische betekenis van een aantal woorden waaronder dat van roi (koning), religie
en haie (heg). Heg blijkt een veelal vergeten kenmerk te hebben, nl een sacrale. In het publiek zaten
ook mensen uit het dorp en omgeving. Ik schat tegen de 100 personen. Daarna kreeg Georg het
woord. Hij had dat al de avond ervoor willen doen maar dat paste niet voor of na de conférence
gesticulée. De heer die naar zeggen Duits, Engels en Frans beheerste, bedankte voor de eer vertaler
te mogen zijn en zo zat er niets anders op dan dat ik Georgs verhaal over zijn opus magnus en de
daarbij behorende reizen zou vertalen. Geïnspireerd door de genoemde conférence en het verhaal
van Georg kennend (droog en vol hyperbolen) heb ik al vertalend een kleine conférence opgevoerd
waarmee ik Georgs verhaal bij de toehoorders, naar later bleek, goed verteerbaar wist te maken.
Dit was het begin van een enerverende avond want na een hapje en een drankje begon de band met
traditionele muziek (soort chants celtiques) lange nummers, aandoend als middeleeuwse hofmuziek)
waarna wij allen op de dansvloer werden gemaand en menige rondo, changement de partenaire en
zwierige draai met onze Franse collega’s hebben gemaakt. Het was geweldig. De stemming zat er zo
goed in dat we na thuiskomst en petit comité (Lex, Engelsen en enkele Fransen) nog tot in de kleine
uurtjes tal van flessen wijn, saucisson en kaas hebben genuttigd waarbij het gesprek alle kanten
opging, vrolijk van aard was en ‘bezegeld’ werd met het voorstel voor een 3-jarenplan (volgend jaar
Nederland, daarna in Engeland (Phil stelt noord Wales voor waar zijn school een trainingscentrum
heeft), waarna in 2022 de Morvan aan de beurt is om dit internationale evenement te organiseren).
Een voorstel gesmeed toen het vuur heet was in de hoop dat we gezamenlijk tot een daadwerkelijk
vervolg komt. Alle deelnemers, zo bleek wel op zaterdag, voelden daar veel voor. Punt voor de
volgende SHL-bestuursvergadering.
Zaterdag, 9 maart
Niet al te vroeg. Lex, jarig, toegezongen. Ruim de tijd genomen voor een sober ontbijt. De stugge
rokers staan buiten in een miezerig buitje te paffen. De lucht was 3 dagen lang grotendeels bewolkt,
maar geen regen als we buiten waren. We gingen verder met het vlechten van onze heggen. Mark is
weg. Met Georg en Sjoerd om 8 uur vertrokken naar Nederland. Mark was laat op vanwege het
doorzakken. Georg kende echter geen genade, zonder ontbijt, direct de auto in. Wij sliepen nog.
Enorme inspannende reis voor Georg. We werken door tot 13 uur. We hebben ons deze 2 dagen
vreselijk geërgerd aan het zwarte plasticdoek dat zeker 1 meter breed door de hele heg heenloopt.
Ooit bij het planten aangebracht om grasconcurrentie te onderdrukken en nooit meer weggehaald.
Het is nu ook vrijwel niet meer weg te krijgen. Milieuvervuiling 1ste klas. Onder het plastic, bij de voet
van de struiken en bomen, overwinteren grote aantallen huisjesslakken. De opportunisten.
Bezoekers komen ondertussen kijken en we maken een praatje met deze of gene. Van 13-14.30 uur
weer een geweldige lunch. Afgesloten met een dankwoord van de organisatie, Lex en Nigel. Lex
kondigt aan dat men voor het volgende internationale bijeenkomst welkom is in Nederland. Applaus.
Duidelijk dat het hier om een soort inspanningsverplichting gaat om ons voor een vervolg van dit
evenement in te zetten. Dat geldt evenzeer voor de UK (Wales-Phil) en Frankrijk (Morvan-Philippe).
Om even na 14.30 uur vertrekken we voor de 900 km lange terugreis. Drie korte onderbrekingen
voor de broodnodige dubbele espresso’s. Onderweg zien we het landschap overgaan van
weidegebied met heggen, naar weidegebied met heggen en bos, naar een plotselinge overgang naar
enorme akkers met hier en daar in een laagte een verloren boom. We bespreken ondertussen ideeën
voor de volgende bijeenkomst, die in Nederland. We besluiten dat, na bespreking van het plan met
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het SHL-bestuur, we bij groen licht voor de vakantie voldoende middelen moeten hebben vergaard
zodat we de uitdaging aan kunnen gaan.

Vbnb: Onze (met Louis) proeve van bekwaamheid. Land art o.l.v. Dominque Mansion

We nemen ook bij wijze van evaluatie en vastlegging de sterke en minder sterke punten van de
afgelopen dagen door:
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Sterke punten:
•
Prachtige plek om te verblijven en grote gastvrijheid
•
Geweldige sfeer en mooie mix van mensen
•
Samen vlechten goed georganiseerd,
•
Kennis en ervaring uitgewisseld. Helderheid in presentaties, veel geleerd en genetwerkt.
Minder goed:
•
Te late en onduidelijke informatie over programma
•
Beloofde vertaling niet geregeld. Lex heeft waar nodig belangrijk deel vertaald.
•
Geen voorstel rondje bij aanvang en geen conclusies of voornemens aan het eind

Vlnr: Knoop van wilgentwijg. Diverse organisaties hebben fraaie informatie doeken over heggenvlechten.

Geleerd v.w.b. het heggenvlechten:
•
Er gebeurt in verschillende delen van Frankrijk best veel op het gebied van heggenvlechten
•
Kromme, naar buiten groeiende, levende staander, rechtop zetten: sla aan de buitenzijde
een wig in de stam (eerst inkappen).
•
Fransen vlechten pragmatisch, niet gehinderd door wedstrijdsfeer/-criteria. Verschillende
‘stijlen’ maar geen strenge criteria. Functioneel en meestal goed en mooi. In onze ogen ruwe
kaptechniek.
•
Bezoekers en deelnemers waarderen wel erg de gelikte Engelse stijlen: Midland en Welsh.
•
Er wordt veel gevlochten tussen levende en (en/of) dode staken. Morvanstijl heeft wel veel
van South of England weg, maar smaller gevlochten met veel minder zijtakken (brush).
•
Het vlechten leidt, zoals ook in de Maasheggenstijl, tot stevige heggen.
•
Ook vlechten in meerdere niveaus (ook 3 niveaus) zoals ooit in Maasheggenstijl, gebeurt.
•
Er wordt in aantal stijlen (door sommige personen) met fijne wilgentenen gewerkt om takken
aan andere takken of staanders vast te binden. Mooie knooptechnieken met wilgenscheuten.
•
Er wordt over het algemeen veel gevlochten en ook gebogen.
•
Men houdt hier veel meer van knotbomen dan van opgaande bomen in heggen. De
knotbomen worden vaak hoog geknot. 4 meter is beslist geen uitzondering.
Even voor 24 uur zijn we, na een voorspoedige reis, thuis.
____________________________________
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