Persbericht aankondiging project:

Resten van een gevlochten beukenheg, beeldmerk voor het project HHWWH.

Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen.
Het Erfgoedplatform Heumen en Historische Vereniging Tweestromenland, gaan in
samenwerking met de gemeenten Heumen en Wijchen en medegefinancierd door de
provincie Gelderland, de historische heggen en wallen binnen de beide gemeenten
inventariseren.
Onder historische heggen en wallen worden lijnvormige landschapselementen verstaan van
vóór 1945. Dergelijke elementen staan de laatste decennia zwaar onder druk en dreigen te
verdwijnen uit het landschap. Met het verdwijnen van deze historische elementen
verdwijnen ook de traditionele onderhouds-methoden.
Deze onderhoudsmethoden, zoals bijvoorbeeld het vlechten van een heg, hebben vóór de
introductie van het prikkeldraad en ‘moderne’ landbouw, voorzien in allerhande functies
variërend van brandhout, voedsel, veekering en nog vele anderen. Dit onderhoud heeft
eeuwen lang stand gehouden en was mede dankzij de vele functies zeer duurzaam. Om te
achterhalen welke methoden van beheer in deze regio gebruikelijk waren wordt vanaf 1
december 2018 een inventarisatie uitgevoerd binnen de grenzen van de gemeenten Wijchen
en Heumen. Daarnaast zullen regionale archieven bezocht worden op zoek naar sporen van
heggen in oude geschriften of op afbeeldingen. Deze kunnen ook inzicht bieden in het
traditionele onderhoud van dergelijke elementen. Het onderzoek loopt tot 1 april 2020.
Het onderzoek wordt begeleid door het Kenniscentrum Landschap (Prof.dr.ir. T. Spek) van de
Rijksuniversiteit Groningen en de heer G. Müller, Europees heggen en wallen expert en
tevens schrijver van hét standaard werk over Veldafscheidingen in Europa. Beide heren is
gevraagd het onderzoek en eventuele conclusies kritisch te volgen en te beoordelen.
Doel is onder andere een volledig beeld te krijgen van de nog aanwezige heggen en wallen,
hun onderhoudstoestand en de aanwezigheid van relicten van vroeger beheer. Met deze
gegevens kan dan een plan worden opgesteld voor bijvoorbeeld restauratie en eventuele
nieuwe aanleg.

Op 12 december 2018 zal een start / introductie bijeenkomst georganiseerd worden voor
bewoners, eigenaren en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in café
‘De Zon’ aan de Hoogstraat (hoek Kasteelsestraat) te Overasselt. Vanaf 19.30 bent u
welkom, en de avond zal om 20.00 officieel van start gaan.
Na een korte introductie door de aanvragers van het Project HHWWH zal een presentatie
door de uitvoerders volgen, waarin de doelen en methoden van het project nader toegelicht
worden, circa 22.00 zal de afsluiting plaatshebben en is er nog mogelijkheid tot napraten.
Voor nadere informatie:

Jef Gielen ,06-41699711

Jef Gielen Landschapsbeheer te Heumen en

Sjoerd Aertssen, 06-47329828

,
Kleinschalig Cultuurlandschap te Wijchen.
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