Vogelwerkgroep Nederweert plant 100 meter vlechtheg.
Mede dankzij de medewerking van stichting het Limburgs
Landschap is op zaterdag 27 maart door een aantal leden
van de Vogelwerkgroep Nederweert voor de derde maal
een strook heg geplant, bestaande uit 500 bomen en
struiken.
Op een perceel van het Limburg Landschap aan de Saarsvenweg is de aanplant
gerealiseerd.
De komende 5 tot 6 jaar zal er jaarlijks nog eens 100 tot 125 meter aangeplant worden.
Daarmee is dan totaal ongeveer een kilometer heg aangeplant.
aangeplant. De verwachting is dat na
het laatste plantjaar met het daadwerkelijke ‘vlechten’ van de aanplant kan worden
begonnen. De struiken moeten immers eerst aanslaan en vervolgens verder uitgroeien. De
cultuur van het heggenvlechten is onlosmakelijk verbonden
verbonden met het oude boerenlandschap.
Van oudsher, voor de komst van het prikkeldraad, waren deze vlechtheggen de enige
mogelijkheid om het vee binnen de weide te houden. Rond akkerperceeltjes beschermden
de dichte vlechtwerken van levende, en vaak doornige, takken het gewas tegen het groot
wild.
Naast de cultuurhistorische waarde hebben deze vlechtheggen ook hoge natuurwaarde.
Door het gebruik van bloeiendebloeiende en bes dragende bomen
en struiken wordt er een voedselbron gecreëerd voor
veel insecten en vogels. De heg biedt ook nestnest en
schuilgelegenheid aan vogels, kleine zoogdieren en kan
dienen als overwinteringsplek voor padden en
salamanders. Tussen de heggen in ontstaat een
microklimaat waar vlinders en andere insecten van
profiteren.
Om de kneepjes van hett heggenvlechters-vak
heggenvlechters vak te leren heeft het team van de
Vogelwerkgroep een aantal jaren geleden een cursus gevolgd bij Stichting Vlechtheggen.
Vanuit deze stichting werd als stimulans een bedrag ter beschikking gesteld voor de
aanschaf van de eerste 125 meter plantmateriaal.
Over een aantal jaren zal de opgeschoten aanplant volgens een bepaalde techniek worden
gevlochten. Als eerste het stuk wat 3 jaar geleden is geplant. Een jaar later de volgende
serie en zo verder. Daarna volgt er jaarlijks onderhoud aan de heggen. Op deze manier
ontstaat een ondoordringbare levende heg, onontbeerlijk als biotoop voor veel kleine dieren,
een lust voor het oog voor de recreërende mens en de heggen leveren ook een bijdrage aan
het vastleggen van CO2.
Voor meer informatie zie www.vogelwerkgroepnederweert.nl of www.vlechtheggen.nl
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