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Even voorstellen
Robert Ceelen

Veertig jaar ervaring met praktijk natuurbeheer

Adviesbureau Natuur en Mens 

Mede ontwikkelaar BOOMapp

Diverse andere functies, waaronder: 

‐ Bestuurslid ANV De Maashorstboeren,

‐ Bestuurslid Stichting Heg&Landschap,

‐ Lid Gilde van Heggenvlechters



 Heggenplan 

 en beherend leren

 Uitgangspunten en impressie  BOOM

Vragen



Wat is een heg….?



Is dit een heg ?



Is dit een heg ?
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Is dit een heg ?



Geen heg is hetzelfde…





Hoe lees je een heg?



Visie op beheer 





Onderhoud bepaald het type heg…







Maar dit zien we liever nergens meer…



Machinegebruik 





Resultaat: 

knip/scheer heg met

‘afgetopte A’



Functies heggen vroeger…







Heggenvlechtrelicten in Zuid Limburg



Heggenvlechten traditionele vorm van beheer



Cyclisch beheer: door vlechten of

verjonging door terugzetten



Nog invoegen plaatje 

functies landbouw

Tegenwoordig: scala nieuwe functies



Uitzicht is gratis…. 



heggen - enorme biodiversiteit

One hedge in One year:

2,000++ species, including:

➢ 112 plants

➢ 600?? Wasps (Hymenoptera)

➢ 506++ flies (Diptera)

➢ 405 moths (Lepidoptera)

➢ 80+ beetles (Coleoptera)

➢ 42+ bugs (Hemiptera)

➢ 34 Caddis flies (Trichoptera)









Hier is maatwerk vereist… !!



> hoogte*breedte = > volume

Snoei-op-groei   dichtere structuur

Naar robuustere 

heggen:



Snoei-op-groei



Fasering van onderhoud/herstel  = 

belangrijk



Waarom de BOOMapp

 Er was weinig aandacht voor cyclus van beheer

 Vooral een projectmatige benadering…, maar wat gebeurt er 

daarna

 Beheer van landschap is gebaat bij cyclisch maatwerkbeheer

 Gebiedskennis moet je delen middels een gebiedsgerichte 

benadering dat is ook goed voor de kwaliteit van uitvoering 

 Als voorbeeld Ecologische Verbindings Zones Waterschap



Aanleg van 400 kilometer EVZ 
met stapstenen, faunapassages, ‘paaibaaien’….

400 km Faunapassage

Paaibaai
Onderhoudspad



Steile oevers, natuurvriendelijke oevers, poelen, rietkragen, 

kruidenstroken, etc.

Steile oever

Natuurvriendelijk oever

Poel



Ter bevordering van  biodiversiteit 
Maar wat is dan het juiste beheer ?

Hoe dan ?



Beherend leren…

Gefaseerd, cyclisch onderhoud 

Liever niet zo…



Elementtype

Streefbeeld

Soorten

Onderhoud

Foto

Gegevens online vanuit het veld vastleggen en delen



BOOM

BOOM Beheer en Onderhoud Op Maat

Uitgangspunten

Beheerpraktijk als basis 

(lerend beheren)

Gebiedsgerichte aanpak

Autorisatieniveaus

Verantwoording beheer

Overzicht kosten



BOOM

BOOM Beheer en Onderhoud Op Maat

Webbased

GIS (met shapes vanuit 

SCAN) 

Streefbeelden

Maatregelen 

(opbouw historie beheer)

Hoog detailniveau

Diverse modules



Kaart met landschapselementen



Planning

Planning en aansturing

Kaart (info gekoppeld aan kaart)

Hoog detailniveau

Maatwerk met frequentie 

en cyclus

Checklist Bos- en Natuurbeheer

Borgen van (natuur)waarden



Uitgevoerd onderhoud melden
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Beherend leren, kennis delen



Beherend leren, kennis delen



Resultaat ‘snoei-op-groei’ 



Resultaat ‘snoei-op-groei’ 



Resultaat ‘snoei-op-groei’ 



Herstel van landschap

Nieuwe aanplant met autochtoon plantgoed



Functies van heggen:

 Verhoging natuurwaarde - biodiversiteit

 Groene afscheiding wandelpaden

 Veekering

 Accenturen streekkenmerken

 Verfraaiing van het landschap

 ‘the healing hedge’



Overleg met 

betrokkenen 

en delen van visie



• Planning/begroting

• Onderhoud

• Registeren / 

vastleggen

• Specifieke beheer 

formuleren

Evaluatie beheer

Uitvoering / Monitoren

Beherend leren

dynamiek    beheerpraktijk

Gebiedssamenwerking

Heggenplan



Unieke gebiedssamenwerking

Gemeenten

Terrein beherende organisaties

Waterschap

Collectief agrarisch natuurbeheer

Particulier natuurbeheer

Lokale organisaties en betrokken vrijwilligers



… voorkom blauwdrukken, 

blijf creatief 



Koesteren wat we hebben
en samen zorgen voor duurzaam meer

Rijk Heggenlandschap, handleiding toekomstgericht herstel

https://www.hegenlandschap.nl/over-ons/publicaties/

https://www.hegenlandschap.nl/over-ons/publicaties/


Vragen…


