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Financiële steun
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het EUprogramma Leader+.
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1 Inleiding
In de periode april-juli 2007 zijn door de KNNV Epe-Heerde een aantal heggen
geïnventariseerd en in kaart gebracht in de uiterwaarden van de IJssel. Dit
veldproject is verricht in het kader van het “Project IJsselheggen ”. Het
IJsselheggenproject is een project van de Stichting Heg-en-Landschap in
samenwerking met de Vereniging VeluweIJsselzoom,de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en de gemeenten Heerde, Voorst en Brummen.
De inventarisatie is verricht volgens een methodiek ontwikkeld door Heggen
(Lex Roeleveld) en het Ecologisch Adviesbureau Maes (Bert Maes). Hierbij wordt
naast enkele meetkundige kenmerken van de heg (lengte, hoogte, breedte), een
aantal kenmerken geïnventariseerd die kunnen dienen als belangrijke
parameters voor:
1. ecologische waarde (fenologie, soortenrijkdom, struweelvorming, indicatieve
kruiden)
2. cultuurhistorische waarde (historisch beheer zoals knotten, hakken of vlechten)
3. de waarde als autochtone genenbron (aanwezigheid van autochtone bomen
en struiken)

Oude heg in de Vorchter waarden van zeer grote ecologische, cultuurhistorische
waarden en betekenis als autochtone genenbron
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Daarnaast worden bekeken wat voor beheer wenselijk is voor de betreffende heg.
De inventarisatie heeft vooral ook een belangrijke educatieve waarde voor de
uitvoerders ervan en draagt bij aan de beleving en herkenning van het landschap.
Zie toelichting op het veldformulier in de bijlage.
Omdat de inventarisatie uitgevoerd is door vrijwilligers in een beperkte tijd, zijn
beperkingen aan de resultaten van het onderzoek verbonden. Gezien de
aanwezige kennis in de inventarisatieploegen heeft het veldwerk echter veel
belangrijks, met name ook waardevolle beheeraanbevelingen opgeleverd.
Het inventarisatiewerk heeft zich uitgestrekt over een viertal
uiterwaardengebieden:
1.
2.
3.
4.

Welsumerwaarden
Vorchterwaarden
Vorchterenk
Werverwaarden

Aan het veldwerk van de inventarisatie hebben meegewerkt: De
Plantenwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde: Egbert de Boer, Gert-Jan van Dijk,
Mariët van Gelder, Loes Jansen, Hilary Jellema, Adrie Hottinga, Bert Maes en
Margriet Maan. Bert Maes verzorgde een veldtraining voor de Plantenwerkgroep.
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2. Resultaten van de inventarisatie
2.1. Welsumer Waarden: 4 heggen:
1. Heg nabij Grote Voorn (Oene; gemeente Epe)
Deze heg is gelegen in het natuurgebied van de Welsumerwaarden. Het
gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders.
Het betreft een oude struweelvormig uitgegroeide heg met als hoofdsoort
de Eenstijlige meidoorn en verder Sleedoorn, Gewone vlier, (Gladde?) iep,
Hondsroos en bramensoort(en). Twee opgaande iepen aan de rand tegen
de IJssel zijn vroeger ooit afgezet. Sommige stukken heg zijn breed
geworden door uitgroeien van de Sleedoorn.
In de kruidlaag o.a. : Dolle kervel en Heksenmelk
De heg is uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als autochtone
genenbron van grote waarde.

Sleedoorn

2. Heg nabij Grote Voorn (Oene; gemeente Epe)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg. De Eenstijlige meidoorn is de
hoofdsoort. Verder zien we: Sleedoorn, Hondsroos, Bitterzoet,
bramensoorten en een opgaande (Schiet?)-wilg. De Sleedoorn groeit
breed uit. Er zijn geen bijzondere kruiden waargenomen.
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De heg is uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als autochtone
genenbron van grote waarde.

Oude Schietwilg in de Welsumer Waarden
3. Heg nabij Grote Voorn (Oene; gemeente Epe)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg, deels holle heg.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we: Hondsroos en
bramensoorten. Een Haagwinde reikt tot in de toppen van de struiken.
Een bijzonderheid is het Groot warkruid (op vier plaatsen in de heg) een
parasiet op Grote brandnetel en mogelijk op een distelsoort).
De heg is van grote waarde uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en
als autochtone genenbron.
4. Heg bij Grote Voorn (Oene; gemeente Epe)
Oude, deels gemengde, struweelvormig uitgegroeide heg.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast komen voor:
Sleedoorn, (Gladde?) iep, Hondsroos en een uitgegroeide knot(Schiet?)wilg. De iep heeft veel wortelopslag. In de heg is een relict van
oud vlechtwerk in de meidoorn aangetroffen. Het relict bevindt zich net
boven het maaiveld.
De heg is van grote waarde uit oogpunt van ecologie en als genenbron.
De cultuurhistorische waarde is zeer groot.
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Welsumer Waarden

2.2. Vorchter Waarden, 6 heggen

Heggenlandschap van de Vorchter Waarden

5. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude heg, struweelvormig uitgelopen.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we Tweestijlige
meidoorn, Sleedoorn, Gewone vlier, Gladde iep, Hondsroos, Wilde
kardinaalsmuts, Bitterzoet, Kruisbes, Klimop en bramensoorten. De Es
(voormalige knotboom) en (Schiet?) wilg komen als opgaande bomen
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voor. In de kruidlaag o.a. Maarts viooltje, Hop en Gewone vogelmelk. In
deze heg komen meer dan 20 hegrelicten voor! Tweestijlige meidoorn en
Wilde kardinaalsmuts kunnen als bijzondere hegsoorten worden
aangemerkt.
De heg is van zeer grote ecologische, cultuurhistorie en als autochtone
genenbron van zeer grote waarde.

Tweestijlige meidoorn

6. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude, struweelvormig uitgegroeide heg.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast zien we: Tweestijlige
meidoorn, Gewone vlier, Gladde iep, Hondsroos, Bitterzoet en als
opgaande bomen: Es, Schietwilg en Canadapopulier. In de kruidlaag zien
we: Maarts viooltje en Gewone vogelmelk. In de heg komen enkele
vlechtrelicten voor. Tweestijlige meidoorn kan hier als bijzonder hegsoort
worden aangemerkt.
De heg is van zeer grote waarde uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie
en als autochtone genenbron.
7. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
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De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we: Sleedoorn,
Gewone vlier, Hondsroos, Klimop, Hop, bramensoorten en opgaande
essen. De oude essen zijn voormalige hakhoutbomen. Er komen twee
vlechtrelicten voor.
De heg is van grote waarde uit oogpunt van ecologie en als autochtone
genenbron. Vanuit cultuurhistorie is de heg zeer waardevol.
8. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast zien we: Tweestijlige
meidoorn (?), Sleedoorn, Gewone vlier, Rode kornoelje, Gladde iep,
Hondsroos, bramensoorten en een opgaande oude Es. Er komen twee
vlechtrelicten voor. In de heg komt veel afvalmateriaal voor dat door hoog
water is aangevoerd.
De heg is waardevol uit oogpunt van ecologie en zeer waardevol vanuit
cultuurhistorie en als autochtone genenbron.

Rode kornoelje
9. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
De hoofdsoort is Eenstijlige meidoorn. Verder zien we: (Gladde?) iep en
Hondsroos. Een meidoorn heeft roze-gekleurde bloemblaadjes.
De heg is waardevol uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als
autochtone genenbron.
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10. Heg bij IJsseldijk (Veessen, gemeente Heerde)
Oude uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we Hondsroos en
bramensoorten. In de kruidlaag komt Groot warkruid voor op Grote
brandnetel en distels. Er is een vlechtrelict aangetroffen. Meer dan 30%
van de heg is verdwenen.
De heg is waardevol uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als
autochtone genenbron.

2.3. Werverwaarden (7 heggen)
11. Heg bij de Werverkolk (Werven, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we nog: Sleedoorn,
(veel) Gewone vlier, (veel) Hondsroos, bramensoorten en een oude
opgaande Es. In de kruidlaag: veel Hop, Groot warkruid en twee
Sikkelklavers. Er zijn circa 4 vlechtrelicten aanwezig
De heg is zeer waardevol uit oogpunt van ecologie en cultuurhistorie en
waardevol als autochtone genenbron.
12. Heg bij de Werverkolk (Werven, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn zijn de hoofdsoorten. Verder zien we:
Gewone vlier, Hondsroos, Bitterzoet, Hop en bramensoorten. Er is één
vlechtrelict. Naar de IJssel toe wordt de meidoorn verdrongen door de
Sleedoorn.
De heg is waardevol uit oogpunt van ecologie en als autochtone
genenbron. Uit oogpunt van cultuurhistorie is de heg zeer waardevol.
13. Heg bij de Werverkolk (Werven, gemeente heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Verder zien we Sleedoorn, (veel)
Gewone vlier, Hondsroos en bramensoorten . Zomereik en (Schiet)wilg
komen als opgaande bomen voor, de Es als hakhoutstoof. In de kruidlaag
zien we o.a. : Poelruit, Grote muur, Knoopkruid, Vijfvingerkruid,
Boerenwormkruid, Hopklaver en Sikkelklaver. In de heg is tenminste één
vlechtrelict.
De heg is ecologisch zeer waardevol en waardevol uit oogpunt van
cultuurhistorie en autochtone genenbron.
14. Heg in de Schaapsweiden (Werven, gemeente Heerde)
Oude struweelvormig uitgegroeide heg.
Heg met Eenstijlige meidoorns als hoofdsoort. Verder nog: Sleedoorn,
Gewone vlier, (veel) Hondsroos en Hop.

11

De heg is uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als autochtone
genenbron waardevol.
15. Heg in de Schaapsweiden (Werven, gemeente Heerde)
Oude en deels jonge struweelvormig uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast nog Bitterzoet,
Hondsroos een enkele jonge vlier. In de kruidlaag o.a.
Heggenduizendknoop, Zwart tandzaad, Hop en Haagwinde.
Het vrij waardevol uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als
autochtone genenbron.
16. Heg in de Schaapsweiden (Werven, gemeente Heerde)
Oude afgezette heg .
De heg bestaat uitsluitend uit Eenstijlige meidoorn met een oude
opgaande geknotte (Schiet?)wilg. In de kruidlaag staat Dolle kervel.
Door afzetten zijn veel hegstammen doodgegaan.
Heg uit oogpunt van ecologie en cultuurhistorie en als autochtone
genenbron vrij waardevol.
17. Heg in de Schaapsweiden (Werven, gemeente Heerde)
Oude, struweelvormig uitgegroeide heg.
De Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast zien we Hondsroos
en een oude knotpopulier.
Aan de overzijde van de sloot staan 29 oude knotwilgen met in één wilg
een Wilde kamperfoelie.
Heg uit oogpunt van ecologie en cultuurhistorie en als autochtone
genenbron vrij waardevol.

2.4. Vorchter Enk (5 heggen)
18. Heg bij de Veesserenkweg (Vorchten, gemeente Heerde)
Oude knip- en scheerheg.
Eenstijlige meidoorn is hoofdsoort. Verder zien we: Gewone vlier,
Hondsroos, Bitterzoet, Dauwbraam, Es en 6 oude deels opgaande en
deels geknotte Essen.
Heg uit oogpunt van cultuurhistorie en als autochtone genenbron
waardevol en uit oogpunt van ecologie vrij waardevol.
19. Heg bij de Veesserenkweg (Vorchten, gemeente Heerde)
Oude, als struweel uitgegroeide heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast zien we Tweestijlige
meidoorn, Sleedoorn, Gewone vlier, Bitterzoet, Dauwbraam en andere
braamsoort(en). In de boomlaag een oude opgaande Es en een geknotte
(Schiet?)-wilg. In de kruidlaag o.a. Fluitenkruid.
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De heg is waardevol uit oogpunt van ecologie, cultuurhistorie en als
autochtone genenbron.
20. Heg bij de Veesserenkweg (Vorchten, gemeente Heerde)
Oude afgezette heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Ver nog een Es en (?) Kruidvlier.
De heg is waardevol uit oogpunt van cultuurhistorie en uit oogpunt van
ecologie en als genenbron vrij waardevol.
21. Heg bij de Veesserenkweg (Vorchten, gemeente Heerde)
Oude afgezette heg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast nog Gewone vlier en Es.
De heg is waardevol uit oogpunt van cultuurhistorie en vrij waardevol uit
oogpunt van ecologie en als genenbron.
22. Heg bij de Veesserenkweg (Vorchten, gemeente Heerde)
Deel oude, deels jonge knip- en scheerheg.
Eenstijlige meidoorn is de hoofdsoort. Daarnaast zien we Sleedoorn,
(Gladde?) iep en Dauwbraam.
De heg is waardevol uit oogpunt van cultuurhistorie en vrij waardevol uit
oogpunt van ecologie en als autochtone genenbron

Oude knotwilg in de Vorchter Waarden
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3. Conclusies en aanbevelingen
In de gemeenten Epe en Heerde komen een aantal waardevolle, tot zeer
waardevolle heggen voor in de uiterwaarden van de IJssel en enkele daarbuiten.
De meeste heggen zijn struweelvormig uitgelopen. Enerzijds hebben ze
daardoor aan ecologische waarde gewonnen (o.a. bloem- en vruchtvorming en
meer schuil-en nestgelegenheid), anderzijds is de cultuurhistorische waarde
daardoor verminderd. In een aantal heggen bevinden zich nog relicten van
oorspronkelijk vlechtwerk.
De meeste heggen hebben grote betekenis als genenbron van autochtone
houtige gewassen. In een beperkt aantal heggen komen zeldzame soorten voor
als Tweestijlige meidoorn, Wilde kardinaalsmuts en Rode kornoelje. De
karakteristieke soorten van de kruidlaag in de heggen van de uiterwaarden
blijken zeldzaam te zijn geworden. Op een paar plaatsen werden o.a. Groot
warkruid, Gewone vogelmelk en Heksenmelk aangetroffen.
Enkele aanbevelingen:
1. Bij snoeien van de heg niet de kop er af zagen zodat de hegstam afsterft.
2. Bij vlechten gebruik maken van bestaande hegrelicten
3. Bij inboeten uitgaan van autochtoon plantmateriaal
4. Zeldzame soorten in situ beschermen
5. Herintroductie van zeldzame en minder algemene struiksoorten
6. Op, via oude stafkaarten, traceerbare hegplaatsen, nieuwe heggen
aanplanten met autochtoon planmateriaal
7. Sleedoorn en Gladde iep bij overmatige worteluitlopers fors terugsnoeien
8. Nader onderzoek van heggen in de gemeenten Heerde en Epe i.v.m.
bijzondere inheemse struiksoorten en bijzondere vlechtrelicten.
9. Voortzetting heggenprojecten door vrijwilligers.
10. Extra beschermde status geven van de nog bestaande heggen en
hegrelicten, vanwege hun waarde vanuit ecologie, cultuurhistorie en als
autochtone genenbron.
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Wilde kardinaalsmuts
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Bijlage: Locatie van geïnventariseerde heggen
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