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Rijke heggenlandschappen
Symposiumverslag

Inleiding

De stichting Heg & Landschap organiseerde in samenwerking met Staatsbosbeheer op vrijdag 12 april 
2019 het symposium Rijke heggenlandschappen, met als onderwerp ‘toekomstgericht herstel’. Heggen 
zijn cultuurhistorische elementen, die in vele streken eeuwenlang bepalend waren voor het aanzien 
van ons landschap. Tegenwoordig hebben zij een onmiskenbaar toekomstgerichte functie die alles te 
maken heeft met ecologie, ofwel met de natuurlijke staat van ons landschap. Bij heggen denken we 
dan, behalve aan de heg zelf, aan planten, insecten en vogels, maar ook aan de bodem en het onder-
grondse leven. Het is dan ook de ecologische functie van de heg in dit symposium in de schijnwerpers is 
gezet. Dat is gedaan tegen de achtergrond van ons nieuwe boek Rijk Heggenlandschap, dat aan het eind 
van de bijeenkomst is gepresenteerd. De strekking mag duidelijk zijn: het beheer kan nog veel beter 
en er is grote behoefte aan nieuwe aanplant. Het symposium was bedoeld voor: boeren, agrarische 
natuurverenigingen, landeigenaren, terreinbeheerders, beheerders van heggen, overheden, kennisin-
stellingen, iedereen die van heggen houdt.

Het symposium werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Staatsbosbeheer, de gemeente Boxmeer, de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.

Programma en deelnemers

Het programma bestond kort samengevat uit een tweetal inleidingen, twee discussierondes, een veld-
bezoek en een slotdebat. Het programma is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Dagvoorzitter was 
de heer Henk Baas, hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het volledige pro-
gramma staat in de bijlage

Aan het symposium namen 70 personen deel waaronder particuliere geïnteresseerden, natuur- en 
landschapsvrijwilligers, vertegenwoordigers van adviesbureaus, landschapsarchitecten, erfgoed orga-
nisaties, gemeenten, terreinbeherende organisaties, een agrarisch collectief en studenten. 

Welkom
 

– Louis Dolmans, voorzitter stichting Heg & Landschap

Louis Dolmans, voorzitter van de stichting Heg & Landschap, heette de aanwezigen welkom. Hij wees 
erop dat er in de 15 jaar dat de stichting bestaat heel veel is veranderd. Lag in de beginjaren het accent op 
vechten tegen slecht onderhoud en degradatie van complete gebieden, tegenwoordig is het in belang-
rijke mate ook meeliften op kansen. Deze doen zicht steeds meer voor, dankzij een breed levend besef, 
dat het totaal anders met de manier waarop de mens omgaat met zijn leefomgeving. De stichting wil 
zich vooral richten op rijke landschappen. Wat zij daaronder verstaat legt hij uit aan de hand van drie 
dia’s, waarvan de laatste een nestje van een kneu in een heg laat zien. Veel kneutjes in heggen vormen 
een uitstekende indicator van een in natuurlijk opzicht rijke omgeving! Louis wenst de aanwezigen veel 
inspiratie toe, zodat aan het eind van de dag een overweldigend aantal voornemens tot actie op tafel ligt. 
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De staat van de heg
 

– Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, is al decennia lang een voor-
vechter voor het behoud van ons cultuurlandschap en daarbij nauw betrokken bij aanleg en behoud 
van heggen en heggenlandschappen. Hem is gevraagd te reflecteren op de huidige situatie van heg-
gen in ons landschap. 

Dirkmaat toonde beelden van de teloorgang van heggen in het verleden (vooral tijdens de ruilverkave-
lingen) en over de huidige aantastingen door slecht onderhoud en het verdwijnen van grote aantallen 
heggen en bomen de grote rivieren door ontgrondingen (klei, zand, grind) al dan niet in combinatie 
met het vergraven van uiterwaarden om de waterafvoercapaciteit van de rivieren te verhogen. Volgens 
Dirkmaat zouden bij ingrepen in de uiterwaarden heggen beter beschermd dienen te worden. Hij gaat 
in op de vervanging van heggen door prikkeldraad en aan verarming van het landschap en het enorme 
verlies aan biodiversiteit dat hiermee gepaard is gegaan. Dat het ook anders kan is bijvoorbeeld zicht-
baar in de Ooijpolder. 

Maar liefst 69 % van Nederland is nog agrarisch gebied. Wie anders kan daar, volgens Dirkmaat, beter 
voor zorgen dan de boeren zelf? Maar het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt om naast voedsel ook 
landschap te produceren. Natuurlijk kost landschapsonderhoud geld. In de Ooijpolder is te zien dat het 
wel degelijk mogelijk is het agrarisch cultuurlandschap, met zijn landbouw, biodiversiteit en recreatie, 
te versterken. Nieuwe financieringsvormen, lange contracten, reëel vergoedingen, aanleg van tiental-
len km aan heggen, paden, kruidenstroken, plas-dras oevers leiden er tot een ongekende en hoopvolle  
ontwikkeling van het cultuurlandschap. 

Presentatie De staat van de heg door Jaap Dirkmaat (vnc).
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 – Lex Roeleveld, stichting Heg & Landschap

Lex Roeleveld is de hoofdauteur van de Handleiding Rijk heggenlandschap die aan het slot van de dag 
gepresenteerd is. Hij begint zijn presentatie met de belangrijke rol die heggen spelen in het behoud 
van biodiversiteit. Aanhakend op onderzoek van de Engelse ecoloog Rob Wolton, die in 2 jaar tijd bij-
na 3.000 met het oog waarneembare planten en dieren in 40 meter heg op zijn boerderij telde, gaat 
hij in op de factoren die biodiversiteit bevorderen. Dat biedt belangrijke aanknopingspunten voor de 
aanleg en het onderhoud van heggen waarbij versterking van de biodiversiteit in zijn ogen als een van 
de belangrijkste factoren geldt. Aan de orde komen ondermeer de opbouw: een heg met hier en daar 
bomen levert meer biodiversiteit dan enkel een rij struiken. En zo ook bij diversiteit aan struiksoorten, bij 
goede verbindingen tussen heggen, de aanwezigheid van kruidenranden en greppels en poelen (lees 
water). De praktijk heeft laten zien hoe door betrekkelijk eenvoudige veranderingen in het onderhoud, 
de kwaliteit van heggen en het landschapsbeeld ingrijpend kunnen veranderen. Het concept ‘snoei-
op-groei’ wordt toegelicht en het belang van een lange termijnvisie in de vorm van cyclisch beheer. Tot 
slot wordt ingegaan op het belang van het gebruik van de juiste machines voor de verschillende typen 
onderhoudswerkzaamheden en van maatwerk, begeleiding en fasering in de uitvoering van grootscha-
lig onderhoud. Veel van de aangestipte punten zullen de deelnemers tijdens het veldbezoek ’s middags 
te zien krijgen. 

Twee rondes van elk drie parallelle workshops

De inleidingen worden, na een koffiepauze, gevolgd door 2 rondes met elk drie gelijktijdig gegeven 
workshops. Elke workshopsessie wordt begeleid door een moderator die 1 of 2 personen kort het the-
ma vanuit zijn praktijkervaring laat toelichten.

In de eerste ronde zijn de thema’s: 
• Toekomst gericht beheer, 
• Succesvolle gebiedssamenwerking en 
• Toegevoegde waarde digitaal beheersysteem. 

Biodiversiteit in een rijk landschap; uit de presentatie door Jaap Dirkmaat.
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In Toekomst gericht beheer is uitgebreid stil gestaan bij het snoeien. Lex Roeleveld (stichting Heg & 
Landschap) leidt het thema in met bijdragen van twee praktijkmensen: Raymond Meussen (Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap) en Martijn Schippers (heggenliefhebber en medewerker groen loonbe-
drijf ). 

Snoei-op-groei leidt tot veel mooiere heggen en kan op waardering van de deelnemers rekenen. 
Onderhoudsvergoeding is en blijft belangrijk factor om beter onderhoud mogelijk te maken. Oprui-
men van snoeiafval (na zagen of knippen) voorkomt verruiging maar hoe kan het efficiënt en wat zijn 
de kosten. Punt dat met uitvoerders in de zaal besproken is. Brede grasranden langs heggen verhogen 
de biodiversiteit maar zijn vrijwel alleen haalbaar indien hiervoor een vergoeding betaald wordt. Heg-
genvlechten, de kosten ervan, de noodzaak om wel of misschien ook niet traditionele vlechtmethodes 
toe te passen en het onderhoud na vlechten kwam aan de orde. Tot slot een pleidooi om niet alles strak 
te snoeien maar om rekening te houden met landschap en soorten. Op een meer organische wijze 
omgaan met het landschap!

Succesvolle gebiedssamenwerking werd kort ingeleid door Wout van Vulpen (coördinator anv Noard-
like Fryske Wâlden) en Ruben Visser (programmamanager Noordelijke Maasvallei). 

Op de vraag waarom bij hen lukt wat bij anderen lang niet altijd lukt, noemt Wout de volgende 
succesfactoren: het initiatief kwam van 2 boeren en niet van de overheid die toch door velen als onbe-
trouwbaar wordt gezien. De persoonlijke factor is belangrijk. Geleidelijk uitbreiden, volhouden, houdt 
het leuk. Het gebied heeft (nog) de status van Nationaal Landschap wat voordelen biedt. Daarnaast 
speelt onmiskenbaar een culturele factor, die te maken heeft met liefde voor het landschap, trots, eigen-
waarde. Over bedreigingen en behoud van het Maasheggengebied zijn al in 1977 boekjes geschreven. 
Ze kwamen uit de hoek van natuur- en landschapsbeschermers, niet uit de agrarische hoek. In 2004 is er 
voor het Maasheggengebied door alle betrokken partijen een visie (Ruimte voor herinnering) met con-
crete actiepunten ondertekend. De uitvoering ervan was moeizaam en tot enkele terreinen beperkt. Dit 
is de afgelopen jaren in het programma Noordelijke Maasvallei weer opgepakt. Beide gebieden hebben 
bij hun ontwikkeling een stip op de horizon, een gebiedsvisie. In de Friese Wouden zijn de agrariërs 
meer dan in de Maasheggen de eigenaren en stuwende kracht achter de visie en de uitvoering er van. 

 Lunch in het poortgebouw van het klooster.
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De workshop Toegevoegde waarde digitaal beheersysteem werd ingeleid door Peter Ceelen (Freija-
man). Irma Corten (pilot Zuid-Limburg), Wilfried Berendsen (anv ’t Onderholt Achterhoek) en Gert 
van Duuren (Staatsbosbeheer-Maasheggengebied) schetsten daarna hun ervaringen met het gebruik 
van de beheerapplicatie boom (Beheer en Onderhoud op Maat) in hun werkgebieden. Duidelijk wordt 
dat het digitale systeem wordt gevoed en actueel blijft met in het veld geregistreerde waarnemingen, 
incl. foto’s van de opgenomen elementen. Voor grotere gebieden, ook als dat meerdere eigenaren of 
beheerders betreft, kan met boom een meerjarig onderhoudsplan opgesteld en uitgevoerd worden. 
Het overzicht op het totaal aan onderhoudsmaatregelen blijft gegarandeerd en gegevens kunnen 
gedeeld worden met betrokkenen. Dat is bijvoorbeeld het geval met loonwerkers die onderhoud uit-
voeren. Aanpassingen in de onderhoudsplannen of aanvullende informatie kunnen worden toege-
voegd. boom combineert efficiënt werken met maatwerk. De applicatie helpt bij het tot stand komen 
van een gebiedsaanpak wat later in workshop 4 wordt onderstreept met de opmerking dat alle neuzen 
(van gebiedspartijen – red.) nu dezelfde kant op staan. Deelnemers stellen diverse vragen, sommige 
technisch van aard (koppeling met andere systemen) andere over de mate waarin gebruikers gegevens 
kunnen inzien, aanleveren of wijzigen. In relatie met dit laatste komt ook de bescherming van opgesla-
gen data aan de orde. Licenties en de kosten voor het gebruik van boom komen eveneens aan de orde. 

In de tweede ronde hebben de deelnemers de keuze uit de thema’s: 
• Ervaringen in het Maasheggengebied, 
• Beheer en onderwijs en 
• Toekomstgerichte aanplant.

Ervaringen in het Maasheggengebied gaat in op de praktijk van het onderhoud zoals dat de laatste 
jaren in het Maasheggengebied met succes vorm krijgt. Kort aan het woord komen Ruth Bakkenes 
(vrijwilligers) en Gert van Duuren, Piet Hopman (Staatsbosbeheer) aan het woord om hun impressies te 
geven. Ruth schetst op uitnodiging van de workshopmoderator Jan Jansse (Staatsbosbeheer) de moei-
zame (uiteenlopende belangen van partijen) maar geleidelijke verbeteringen in onderhoud (3 stappen 

Het Maasheggengebied.
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vooruit, 2 achteruit) en de nuttige rol die bij goede organisatie vrijwilligers in aanvulling op loonwerkers 
kunnen spoelen. Er wordt meer maatwerk mogelijk. Gebruik van een digitaal beheersysteem wordt 
door partijen onderstreept, maar ook het betrekken van de streek, kinderen bij de Maasheggen om 
nu en in de toekomst steun te hebben voor goed onderhoud en behoud. Unesco biosfeer status kan 
hierbij ook tot steun zijn. Aan orde komen verder de mogelijke invloed van openbare aanbesteding 
van het onderhoud op de kwaliteit er van. Goede begeleiding bij uitvoering is belangrijk, lokale aan-
nemers kunnen moeilijk concurreren met grote landelijke aannemers. Er wordt gepleit voor voldoende 
aandacht voor traditioneel beheer vooral m.b.t. het vlechten van heggen. Wout van Vulpen (Noardlike 
Fryske Wâlden) merkt op dat beeldbestekken, vastgelegd in een veldgids, bij hen nuttig zijn om bij 
boeren goede onderhoudspraktijken van houtwallen en elzensingels onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast zijn vraag ‘ staan de heggen op kaart in het bestemmingsplan en suggestie ‘leg vooral de 
verbinding met groenblauwe diensten. Daar liggen de kansen!’

Beheer en onderwijs is een onderwerp dat is opgenomen omdat in de praktijk blijkt dat betrokkenen 
bij beheer en onderhoud onvoldoende weten van de achtergronden en de praktijk van onderhoud. In 
dit symposium bleek dit ook weer een taai onderwerp. Frank Hemeltjen van het Kenniscentrum Imma-
terieel Erfgoed gaf een korte inleiding, has studenten (management van de leefomgeving) brachten 
hun ervaringen in. De hoofdconclusie was dat het integreren van ons thema in onderwijscurricula moet 
lopen via de onderwijsinstellingen. De meeste scholen hebben een afdeling onderwijsvernieuwing. 
Het is volgens Frank belangrijk om de tijd te nemen met de juiste persoon de noodzaak en inhoud van 
het thema te bespreken en te bespreken in welke vorm het thema in het curriculum opgenomen zal 
kunnen worden. 

De workshop Toekomstgerichte aanleg werd kort ingeleid door Jaap Dirkmaat en Arnout Zwaene-
poel. In de discussie wordt veel aan het verleden en traditionele functies van heggen gerefereerd. Heg-
gen als voeder voor schapen en koeien (koeien grazen als ze de kans krijgen graag onder de heg en 
vreten struik- en boomblad. Dit is een vorm van agroforestry waarnaar in Engeland maar ook door het 
Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan is. De rol van heggen voor biodiversiteit en een gezonde bodem. 
Interessante opmerking: de boom- en struiksoorten die hier vroeg na de laatste ijstijd terugkeerden 
‘herbergen’ de meeste ongewervelde dieren! Pleidooi ook om bij nieuwe aanplant soortenrijk, rekening 
houdend met de streek, aan te planten en dit te doen met planten van hier (oorspronkelijk inheems, 
ook wel plantgoed van autochtone herkomst genoemd). Het heggenvlechten en de traditionele stij-
len komen ook hier weer om de hoek kijken. Zwaenepoel ziet in België veel monumentale (gevloch-
ten)heggen verbonden aan boerenerven, kerken, begraafplaatsen en pleit voor het behoud van de 
combinatie ervan. Over traditioneel beheer van hagen en houtkanten is recent in Vlaanderen door het 
agentschap Onroerend Erfgoed een handleiding uitgebracht. Rijke cultuurhistorie geeft mensen een 
gevoel van trots op hun landschap. Het cultuurlandschap is door boeren vorm gegeven. Behoud ervan 
is belangrijk, maar er ontstaat ook nieuw cultuurlandschap. Het verhaal daarbij is volgens Dirkmaat 
belangrijk. Concluderend: bewaar het verleden en bouw aan de toekomst. En, betrek agrariërs hierbij!

Veldbezoek Maasheggengebied

Het veldbezoek bestaat uit een wandeling van ruim 2 uur door het Maasheggengebied. Vanuit het 
klooster, vanwaar je zo de uiterwaarden inloopt, is een route uitgezet die de deelnemers uiteenlopen-
de aspecten van het Maasheggenlandschap en het onderhoud en beheer er van laat zien. Een groot 
aantal deelnemers is niet met het gebied bekend waardoor de wandeling extra glans krijgt. Verdeeld 
over 3 groepen begeleid door resp. Robert Ceelen, Peter Ceelen en Gert van Duuren en Piet Hopman 
wordt de route, deels langs paden, deels door weilanden, afgelegd en wordt er op meer dan 10 locaties 
gediscussieerd over bijzondere aandachtspunten. Onder andere: hoe zien robuuste knip-/scheerheg-
gen er uit, hoe werkt snoei-op-groei en wat is eenzijdige snoeien van struweelheggen. Het gevolg van 
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te intensief snoeien van oude meidoornheggen. Gewezen werd op het lot van oude meidoornheggen 
als die veel te intensief gesnoeid worden en hoe meidoornheggen bij verwaarlozing in sleedoornstru-
welen kunnen uitgroeien. Succesvol inboeten is niet zo gemakkelijk als het lijkt en zo ook de restauratie 
van oude (gevlochten) heggen. Aandacht was er ook voor het heggenvlechten, de soortenrijkdom van 
oude heggen, de zorgvuldigheid waarmee oude knotbomen geknot dienen te worden, de dramatische 
gevolgen van essentaksterfte en niet te vergeten de schoonheid van het Maasheggenlandschap. Op 
veel punten van de uitgestippelde routes hebben de groepen uitgebreid van gedachten gewisseld over 
het effect van de verschillende onderhoudsmaatregelen op de heggen, op biodiversiteit en over de 
vraag hoe je beleid vertaalt naar het beheer van een heggenlandschap.

Slotdebat

Het slotdebat werd gevoerd onder leiding van Louis Dolmans met als panelleden Arnout Zwaenepoel 
(West-Vlaamse Intercommunale), Jaap Dirkmaat, Hennie Olthof (Staatsbosbeheer), Robert Ceelen, en 
Lex Roeleveld.

In het vervolg van dit symposium gaat Heg & Landschap haar energie steken in toepassing van het 
beheer van heggen zoals dat tijdens het symposium besproken is en in de handleiding Rijk heggenland-
schap staat beschreven. Het programma hiervoor zal nog nader worden uitgewerkt. Heg&Landschap 
zal zich in ieder geval werk maken van: 
1. De promotie van de nieuwe handleiding
2. Het opzetten van cursussen voor diverse gebruikersgroepen op basis van Rijk heggenlandschap
3. De voorbereiding van een driedaagse internationale bijeenkomst voor heggenvlechters en –beheer-

ders in maart 2020. Onderdeel van dit evenement wordt een symposium over aanleg en beheer van 
heggen voor de versterking van biodiversiteit in Bemmel. 

Een van de groepen in discussie tijdens het veldbezoek.
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Presentatie Rijk heggenlandschap

Het eerste exemplaar van Rijk heggenlandschap, handleiding voor toekomstgericht beheer, werd door 
Louis Dolmans overhandigd aan de burgemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest, voor zijn 
jarenlange inzet voor het Maasheggengebied en zijn steun voor het werk van de stichting Heg&Land-
schap. Anderen die een exemplaar aangeboden kregen waren Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap), Ruth Bakkenes (stichting Landschapsbeheer Boxmeer), Marc de Wit (Staatsbosbe-
heer), Wout van Vulpen (voor de agrarische collectieven) en Henk Baas (dagvoorzitter).

De reacties van de deelnemers waren uiterst positief. Leerzaam, praktijkgericht, afwisselend, veel onder-
linge contacten, uitwisseling, geweldige veldexcursie, een ontspannen sfeer en een bij het onderwerp 
passende omgeving.

Stichting Heg & Landschap
Wageningen, 1 juni 2019

Eerste exemplaar van Rijk heggenlandschap voor burgemeester Van Soest van Boxmeer.
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Symposium over toekomstgericht herstel

vrijdag 12 april 2019 

Programma

8:30 - 9:00 uur: Inloop, registratie

Plenair

9:00 - 9:15 uur: Welkom en introductie 
Henk Baas, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dagvoorzitter
Louis Dolmans, stichting Heg & Landschap

9:15 - 9:45 uur: De staat van de heg
Jaap Dirkmaat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (vnc) 

9:45 - 10:30 uur: Rijke heggenlandschappen 
Lex Roeleveld, stichting Heg & Landschap 

Pauze
10:30 - 11:00 uur

Parallelle sessies in twee rondes
In groepen over thema’s die wij voor succesvol herstel cruciaal vinden.
Er zijn twee rondes na elkaar. Elk van beide rondes omvat drie parallelle sessies. Deelname aan 
een sessie naar keuze.

11:00 - 11:40 uur: Eerste ronde parallelle sessies

Sessie 1.  Toekomstgericht beheer
Inleiders: Lex Roeleveld, Raymond Meussen (uitvoerder groenploeg vnc),  
Martijn Schippers (man van de praktijk) 
Moderator: Lex Roeleveld

Sessie 2.  Succesvolle gebiedssamenwerking
Inleiders: Wout van Vulpen (anv Noardlike Fryske Wâlden),  
Ruben Visser (programmamanagement Noordelijke Maasvallei)
Moderator: Louis Dolmans

Sessie 3.  Toegevoegde waarde digitaal beheersysteem
Inleiders: Peter Ceelen (Freijaman), Wilfried Berendsen (anv ’t Onderholt),  
Irma Corten (Klimaatslim landschapsbeheer in Limburg)
Moderator: Robert Ceelen (stichting Heg & Landschap)



11:45 - 12:35 uur: Tweede ronde parallelle sessies

Sessie 4.  Ervaringen in het Maasheggengebied
Inleiders: Gert van Duuren (Staatsbosbeheer), Dirk Lamers (agrariër, deelnemer  
Maasheggenoverleg), Ruth Bakkenes (stichting Landschapsbeheer Boxmeer)
Moderator: Lex Roeleveld

Sessie 5.  Beheer en onderwijs 
Inleiders: Frank Hemeltjen (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland). En andere  
vakspecialisten onderwijs (nog niet definitief bevestigd)
Moderator: Henk Baas

Sessie 6.  Toekomstgerichte aanplant
Inleiders: Arnoud Zwaenepoel (plantenecoloog en landschapsdeskundige, West-Vlaamse 
Intercommunale), Jaap Dirkmaat (vnc)
Moderator: Louis Dolmans

Lunch
12:35 - 13:25 uur

Veldbezoek Maasheggengebied
13:25 - 15:55 uur

Begeleiders: Gert van Duuren (Staatsbosbeheer), Robert Ceelen, Peter Ceelen

Slotdebat: Wat leren we van deze dag?
15:55 - 16:35 uur 

Panelleden: Arnout Zwaenepoel, Jaap Dirkmaat, Lex Roeleveld,  
Hennie Olthof (Staatsbosbeheer), Irma Corten, Ruben Visser 
Moderator: Louis Dolmans

Overhandiging Handleiding Rijke Heggenlandschappen 
Aan: vertegenwoordigers van diverse groepen die betrokken zijn bij het beheer van ons  
landschap
Door: Louis Dolmans 

Sluiting met drankje 
16:35 - 17:00 uur





Stichting Heg & Landschap 
www.hegenlandschap.nl
info@hegenlandschap.nl
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