
Buur maakt 
Natuur 

Bedankt u voor
uw stem!

De Wehlse Broeklanden is een 800 hectare groot gebied met een gevarieerd landschap. U kunt mee-
helpen het gebied verder te ontwikkelen. Koop als ‘buur’ vierkante meters grond. Deze worden dan 
aangelegd als natuurgebied. Zo maken we samen op een unieke wijze nieuwe natuur! U ziet vrij snel 
het resultaat. Binnen een jaar is uw vierkante meter ook daadwerkelijk natuurterrein geworden. 

Aanleg nieuwe natuur start dit jaar! 
 

Buur maakt Natuur zal in de zomer starten met aanleg van nieuwe natuur. 
Door uw schenking kan het eerste deel gerealiseerd worden. Er zal een natte 
kwelrijke zone worden aangelegd. Hierin komt een houtwal met bomen die 
aangekocht kunnen worden door het GroenDichterbij Waarderingsfonds.

www.facebook.com/buurmaaktnatuur

Buur maakt Natuur 
Alsemveld 21 
7006 TC Doetinchem 
 
Telefoon: (0314) 361423 
E-mail: hnijhofbos01@hetnet.nl 

 
KvK-nummer: 55832652 
Bank: Triodos Bank 25.48.03.857 
 
BmN beschikt over ANBI status

Doe Mee! 
 

Eenmalige schenking  
of jaarlijkse donatie

6 euro per m2

100% besteed

Initiatieven van burgers 
- Schoolklas helpt mee met het planten van bomen.
- Groep buren neemt het onderhoud van de paden op zich.
- Aankoop van een geboorte- of jubileumboom met 4m2 grond
- Inwoner compenseert zijn CO2 footprint op ‘t Knapperslag.
- Zoon en dochter schenken m2 natuur als vaderdag cadeau.
 
 

Initiatieven van ondernemers 
- Autoverkoper koopt per verkochte auto 10 m2 natuur. 
- Winkel in de Achterhoek begint een zegelactie.
- Bedrijf geeft personeel als kerstgeschenk buurgrond.
- Ondernemer geeft als donatie materialen.

www.twitter.com/buurmaaktnatuur
Kijk voor meer informatie op 

www.buurmaaktnatuur.nl
Wij zoeken mensen die ons team willen versterken. Interesse? neem contact met ons op.

Buurgrond ‘t Knapperslag 
 

37.665 m2 (4 hectare)

2de landelijke prijs in Pluk nominatie!
 

Buur maakt Natuur heeft een tweede prijs behaald in de Pluk 
van de Petteflet Natuur en Landschapsprijs. Dit werd 2 juni 
bekend gemaakt in de live radiouitzending van Vroege Vogels.  
Wij zijn dankbaar voor uw steun en stem tijdens deze actie. 
 
Ter gelegenheid van de Pluk nominatie heeft groep 4b van de  
Plattenburgschool een hasselbramenbosje aangeplant.

“Het is voor het eerst dat in 
Gelderland via crowdfunding 

nieuwe natuur wordt gerealiseerd. 
Deze aanpak kan als voorbeeld 

dienen voor anderen.”   

GNMF-directeur Volkert Vintges.
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