
KARTUIZERVLECHTHEG aan ’t Coot/Savendonk (De Geelders) 
 

Vanaf 2012 is er vanuit Stichting Streekfonds (nu Landschapsfonds) Het Groene Woud door Stichting 

de Brabantse Boerderij en Het Roois Landschap (ism met Natuurwerkgroep Liempde) een 

vlechtheggenproject in Nationaal Landschap Het Groene Woud uitgevoerd. Hierbij is ook “Cursus 

Vlechtheggen” georganiseerd. De cursusgroepen kregen hierdoor gratis de cursus, het benodigde 

gereedschap en het plantmateriaal. Nu zijn we inmiddels zover dat het geleerde in de praktijk kan 

worden gebracht. 

Jan Sanders (Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel) heeft in 2010, een 

methodiek van heggenvlechten/heggenleggen (in Kasteren) ontdekt (‘croken ende te samen bynden 

omme den vrede daermede te onderhouden datter gheen beesten int schot en komen’ = 

breken/knakken en samenbinden om de omheining daarmee te onderhouden zodat er geen runderen 

in het jonge schot komen.) Hij trof dit aan in 16-eeuwse documenten van kartuizerklooster Sinte 

Sophia van Constantinopel.  Op 21 maart 2012 heeft Natuurwerkgroep Liempde in samenwerking 

met Staatsbosbeheer het initiatief genomen om via de boomfeestdag, door Ollandse én Liempdse 

kinderen, een kartuizervlechtheg te planten op de locatie ’t Coot / Savendonk (vml. 

kartuizereigendom). Deze kartuizerheg (2 delen ongeveer 300 meter) is inmiddels 7 jaren oud en het 

is dus tijd om de afspraak uit 2012 na te komen en deze te heg te leggen/vlechten. 

In 2018 heeft Marius Grutters in opdracht van Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van 

Constantinopel gekregen een werkinstructie “Kartuizer vlechtstijl” ten behoeve van de heg op ’t Coot 

/ Savendonk gemaakt.  Deze instructie is gebaseerd op de door Jan Sanders gevonden informatie. De 

bedoeling is dat o.a. de genoemde cursisten de kartuizervlechtheg gaan vlechten, na vooraf instructie 

gekregen te hebben over deze “Kartuizer vlechtstijl”. 

De “opening” van deze kartuizervlechtdag wordt verricht door wethouder Peter van de Wiel (die ook 

in 2012 de plantactie opende) en de genoemde Jan Sanders. Door de organisatie wordt gezorgd voor 

een natje en een droogje en iedere deelnemer krijgt een kartuizerattentie. 

De organisatie is in handen van Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 

Natuurwerkgroep Liempde en Brabants Landschap. Deze actie is ook het vervolg op van het SdBB-

project “Herleving Heggenvlechtambacht” dat bekostigd was door het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. Als u (nog) geen team heeft en wel graag mee wilt doen dan kunt u contact 

opnemen met Marjolein Jellema (Brabants Landschap (mjellema@brabantslandschap.nl) of 

 06-52318813. Dan proberen we om een nieuw team te vormen. 


