
Beleidsplan 2020 HOOPHEGGEN 
Algemeen 
De aarde is prachtig, krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd. Wij mensheid zijn sterk en slim, waardoor 
we de aarde gebruiken, verbruiken, maar ook weer kunnen helpen herstellen. Hoopheggen draagt 
haar steentje bij aan het leefbaar houden van de aarde, door heggen te planten en de mooie 
boodschap van het wonder van de aarde door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. We 
doen dit op een luchtige, positieve manier vol hoop.  

Doelstelling:  
Hoopheggen wil door middel van de aanleg van heggen de biodiversiteit verhogen. Dit doen we 
zowel boven als onder de grond op ieder mogelijke plek in Nederland. Hiermee slaan we CO2 op, 
waardoor we de aarde leefbaar aan onze kinderen door kunnen geven! Onze missie is geslaagd 
wanneer we per jaar 5 kilometer heg aanleggen, wat gelijk staat aan 5000 meter en de lengte van de 
Haringvlietdam of de hoogte van de Kilimanjaro of Cotopaxi. Op de site staat een kaart met de 
aangelegde heggen door Hoopheggen. Deze wordt iedere keer als het plantseizoen is afgelopen 
bijgewerkt, waardoor iedereen die Hoopheggen volgt of ondersteund de voortgang kan bijhouden en 
ons erop aan kan spreken wanneer we onze doelstelling niet halen.  

Bereiken we onze doelstelling? Dan levert het ons biodiversiteit, inspiratie en een gezondere aarde 
op.  

Dit doen we in 2020: 
Aanplant van zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen. Dit doen we met kinderen van 
basisscholen, mensen die toe zijn aan een dagje ontspanning door inspanning en mensen die ons 
finacieren.  

Activiteiten in 2020: 

• Heggen planten op Erve Meijerink (afsluiting van plantseizoen '19-'20); 
• Heggen planten op landgoed De Haere in Olst, januari-februari-maart; 
• Heggen planten in het terrein van de Gasfabriek in Deventer, maart; 
• Start plantseizoen '20-'21, oktober; 
• Heggen planten met deelnemers van de Oplaaddag http://oplaad-dag.nl/, november; 
• Heggen planten in Meddo, oktober; 
• Meedoen met aanvraag Ereprijs samen met groene ondernemers Martijn & Linda Hulsman; 
• Pitch Hoopheggen bij Rotary Twello, februari; 
• Heggen aanplanten op Het Lotter Schuinesloot, februari, samen met Stichting Sensekracht; 
• Opnames RTV-Oost februari; 
• Heggen planten, bollen poten, bijenhotels bouwen en takkenrillen stapelen met groep 7 + 8 

van basisschool de Zonnewijzer uit Diepenveen, december 2019 en januari 2020; 
• 5 februari 2020 oprichting van de Stichting Hoopheggen; 
• 'Pleidooi voor de heg' opstellen artikel over de multifunctionaliteit van de heg, januari 2020. 

 

Dit zijn wij: 
Wij zijn een paar groene vakmensen met jonge kinderen. In ons vak en thuis, waar we omgeven 
worden door het wonder van het leven, spannen we ons in voor een gezonde, groene aarde. Het is 
prachtig om te zien dat je als individu een verschil kunt maken. Maar we hebben gemerkt dat we 
samen veel meer kunt bereiken, dan als individu. Hoopheggen werkt als zwaan-kleef-aan. Iedereen 
kan mee doen. Iedere bijdrage is er één. Door positief en luchtig onze bloedserieuze missie te delen, 

http://oplaad-dag.nl/
https://www.natuurvoorelkaar.nl/actie/ereprijs%202020
http://www.sensekracht.nl/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/325186/Stichting-Hoop-Heggen-wil-vijf-kilometer-aan-heg-in-Overijssel


vermenigvuldigen we het aantal schakels in het web. Het web van mensen die inzetten voor het 
voortbestaan op deze aarde en het web van biodiversiteit.  

 

Dit kan jij doen:  
Grond, geld of spierkracht ter beschikking stellen. Ons plantmateriaal wordt gekocht met gedoneerd 
geld. Mensen doneren via de website. Dit kan door het doneren van het zogenaamde 
‘Heggentientje’, maar het kan ook meer en minder zijn. Wij waarderen alle bijdragen. 

Ook kun je via Hoopheggen je CO2 footprint compenseren. Wat je uitstoot door te vliegen, te rijden 
of te wonen, kun je berekenen op verschillende bestaande websites. Een link naar de CO2 calculator 
van CO2 Logic op onze website kan je inzicht geven in je CO2 footprint 
(https://www.co2logic.com/nl/services/co2-calculator). Ook de link naar de website van de 
Milieuneutraal kan je een schatting maken van je CO2 footprint 
(https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/wat-is-je-co2-voetafdruk/). Daar 
staan overigens ook veel bespaartips. Iets wat misschien nog wel beter is dan compenseren. Maar 
hoe dan ook heb je een CO2 footprint en onze heggen kunnen deze compenseren. De nadruk van 
Hoopheggen ligt op het aanleggen van nieuwe heggen, daarmee zorgen we voor extra CO2-opslag 
boven wat er al opgeslagen wordt in de bestaande landschapselementen. Met name de eerste 
levensjaren van een heg maken veel verschil. Later in de tijd, komt daar de waarde voor het 
vergroten van de biodiversiteit in de bodem en daarboven nog bovenop.  

Op onze website vind je ook een simpel tabelletje met het aantal meters heg die we aanleggen om 
een bepaalde hoeveelheid CO2 in vast te leggen. Europese bomen leggen gemiddeld 150.000 kilo 
CO2 per hectare vast, opslag in de bodem niet meegerekend (Bron: UN/UNECE/FAO, State of 
Europe’s Forests, 2011). Omgerekend naar een vierkante meter heg is dat 15 kilo CO2 opslag. Om je 
een beeld te geven, door met ons gezin te eten zijn we al verantwoordelijk voor zo’n 6.700 kg 
CO2/jaar uitstoot (we zijn met zijn 4-ren en eten ongeveer 4x per week vegetarisch) (bron: 
milieucentraal). 

 

Dit doen we met jouw geld: 
Van de inkomsten koopt Hoopheggen inheems plantmateriaal, versnaperingen voor tijdens het 
planten en vergoeden we onkosten van de betrokkenen, zoals gereden kilometers, herstel en 
aankoop van materieel. Hoopheggen heeft drie vrijwillige bestuursleden die toezien op de goede 
besteding van het gedoneerde geld. Ieder jaar wordt er een percentage van 10% van de inkomsten 
gereserveerd voor de inkoop van gereedschap.  

 

Historie Hoopheggen 
Hoopheggen is in 2018 gestart met het planten van heggen. In 2018 en 2019 is de eerste kilometer 
heg aangeplant. Het gaat om heggen in Salland, Twente en de Graafschap. Alle heggen zijn op 
plekken geplant waar nog geen landschapselement stond. Veel van de aankoop van plantmateriaal 
werd uit eigen middelen bekostigd of grondeigenaren bekostigden het plantmateriaal. 

In maart 2019 is Hoopheggen aandacht gaan vragen onder een groter publiek voor de nut en 
noodzaak van aanplant van landschapselementen en in het bijzonder van heggen. Dit deed zij door 
een pitch te geven bij de CATCH georganiseerd door het Kunstenlab te Deventer. 

 

https://www.co2logic.com/nl/services/co2-calculator
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/wat-is-je-co2-voetafdruk/


Organisatie Hoopheggen 
Hoopheggen is een initiatief van Jantine Schinkelshoek, in samenwerking met Joukje Bosch, Jet 
Nieboer, Murk van Leyden, Joost de Langen, Machtelijn Tempelman, Carola Rijpkema en Cathelijne 
Vreeburg. 

Hengforderweg 4a, 8121 PK Olst 

Jantineschinkelshoek@gmail.com 

Bestuurders en beleidsbepalers: 
Jantine Schinkelshoek, Voorzitter & grondlegger 

Joukje Bosch, penningmeester & locatiescout 

Jet Nieboer, secretaris & communicatie 

Zij dragen onbezoldigd bij aan dit initiatief. 

 

mailto:Jantineschinkelshoek@gmail.com
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