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'De Maasheggen’  

 

Presentatie door de heer M. (Marius) Grutters  

 

 

Het eeuwenoude Maasheggenlandschap is uniek in West-Europa. 

Nergens anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied 

voor. Door de eeuwenoude functie van veekering ontstond hier een 

landschap met een rijke natuur. De oude functie heeft het in het 

midden van de vorige eeuw verloren door de komst van prikkeldraad, 

maar daarvoor zijn nieuwe functies in de plaats gekomen. De huidige 

waarde van het Maasheggengebied rust op drie pijlers die nauw met 

elkaar vervlochten zijn, namelijk cultuurhistorie, natuur en landschap. 

Door het traditionele beheer ontstond hier een dicht netwerk van 

honderden kilometers brede soortenrijke heggen die duizenden kleine 

bloemrijke graslandjes omzoomden. Hierin ontwikkelden zich bijzondere 

leefgebieden voor flora en fauna en ontstond er een fraai 

heggenlandschap.  

 

De Maasheggen zijn rijk aan natuur, cultuurhistorie en landschap 

dankzij het eeuwenlange bondgenootschap tussen mens en natuur. Het 

hele Maasheggenlandschap ademt de sfeer van historie. De mens heeft 

eeuwenlang letterlijk de hand gehad in elke vierkante meter van dit 

gebied. 

 

Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude 

geschiedenis. Het lijkt alsof de tijd hier honderd jaren stil heeft 

gestaan. Bomen en struiken dragen hier de sporen van eeuwenlange 

cultuur en kunnen beschouwd worden als levende monumenten.  

 

Het boek van de Vierlingsbekenaar Marius Grutters over de 

Maasheggen, dat op de lezingavond verkrijgbaar is, vormt de kern van 

de lezing. De rijke geschiedenis van het Maasheggengebied komt aan 



bod. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor de flora, met name 

het gevarieerde aanbod aan struiken, die je in het gebied aantreft. 

Maar ook voor de bijzondere plantengroei op de voedselarme maar 

plantenrijke Oeffelter Meent en de Vortumse- en Groeningse Bergjes. 

De struiken, die de honderden kilometers heggen vormen, trekken ook 

een bijzondere fauna aan, met name de struweelvogels en kleine 

zoogdieren zoals de das. De honderden drinkpoeltjes die het gebied rijk 

is worden bevolkt door het geheimzinnige rijk van kikkers, padden en 

salamanders. Hiervan worden mooie beelden vertoond en een tipje van 

de sluier over dit geheimzinnige leven opgetild. 

 

Als natuur- en landschapsliefhebber is Marius Grutters betrokken 

(geweest) bij de werkgroep Herinrichting De Vilt, een natuurgebied bij 

Beugen, en bij het Integraal Gebiedsplan Maasheggen. Sinds 2009 is hij 

penningmeester van de mede door hem opgerichte Stichting 

Landschapsbeheer Boxmeer. De inzet van de heer Grutters voor het 

landschap in de regio Boxmeer is aanleiding geweest om hem uit te 

nodigen voor een lezing over zijn passie “De Maasheggen”.  

 

De Activiteitencommissie hoopt wederom op een grote opkomst 

 

 

 

 
 


