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Buur maakt Natuur
Tijdens het opstellen van de visie voor de Wehlse Broeklanden in
Doetinchem in 2010, ontstond het idee om omwonenden meer te
betrekken bij de ontwikkeling van natuur. Uiteindelijk heeft dat
geleid tot een burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente
Doetinchem: de stichting BuurmaaktNatuur.
Ontstaan
Eén van de eerst betrokken
burgers bij dit initiatief is
Herman Nijhof. Oud lagere
school onderwijzer en natuurliefhebber en natuurkenner in
hart en nieren. In die tijd ook
actief bij de stichting Staring
Advies en bekend met het
vormgeven van samenwerking
tussen overheid en burgers.
Herman: ’Wij hadden in die
tijd de discussie over hoe we
natuurontwikkeling met burgers zouden kunnen realiseren.
Ofwel door zelf handjes uit de
mouwen te steken, ofwel mensen in te huren. We gingen voor
het eerste en ik ben de buurt in
getrokken om medestanders te
vinden’.

Ontwikkeling
In 2013 wordt het terrein aan
de Vogelstraat geopend. In
overleg met betrokkenen
wordt er een inrichtingsplan
gemaakt en om te laten zien
hoe het gaat worden, wordt
de eerste 6.000 m2 ingericht.
Nieuwe leden komen erbij en
allerlei activiteiten opgezet.
Herman: ’We gingen op pad
om op allerlei manieren mensen te betrekken: een melkbus
op een feest voor BuurmaaktNatuur, kinderen die auto’s
gingen wassen, noem maar op.
Ook deden we mee aan een
nationale campagne van het
programma Vroege Vogels van
Radio 1. We zijn daar tweede
geworden. Prachtig.’

Uiteindelijk is 4 hectare grond
door de gemeente aangekocht
voor de opgerichte stichting
BuurmaaktNatuur. De stichting werft burgers en bedrijven
(‘buren’) die vierkante meters
grond adopteren. Met de ingebrachte gelden wordt de lening
van de gemeente afgelost en
uiteindelijk wordt de gemeente
gevraagd opnieuw grond aan
te kopen voor omzetting naar
natuur.

Wilber Thus, ook al weer enkele
jaren lid van de stichting: ’We
hebben ook nauwe banden
met de sport ontwikkeld. Zoals
met Sportschool de Openlucht
en atletiekvereniging ARGO.
Onlangs hebben we de derde
Knapperslagcross georganiseerd
met zo’n 100 deelnemers en
met steun van veel vrijwilligers. Maar naast het werven
van sponsoren, zouden we ook
graag meer vrijwilligers krijgen
om onderhoud in het terrein

Bezoekers op het voorterrein van ’t Knapperslag (foto W. Thus)
te doen. Op 4 november doen
wij bijvoorbeeld mee aan de
Nationale Natuurwerkdag. We
hebben nog ruimte. Inschrijven
kan via de website.’
Stroomversnelling
Nieuwe kansen deden zich voor
in 2016. In Gaanderen wilde
ProRail de overgang over het
spoor van het Müllepad afsluiten. Onderhandelingen met
de dorpsraad, de Werkgroep
Rivierduinen en de gemeente
leidden ertoe dat het pad omgelegd zou worden. Daarvoor is
inmiddels ruim 5 hectare grond
aangekocht door de gemeente
en heeft de Werkgroep Rivierduinen de uitwerking op zich
genomen en is onderdeel ge-

worden van BuurmaaktNatuur.
De trekker van de werkgroep,
Marcel Roelofs, is inmiddels
vicevoorzitter van de stichting. ‘Er wordt inmiddels hard
gewerkt aan de uitwerking van
de plannen voor Gaanderen’,
vertelt hij.
TreesforAll
Wilber Thus meldt nog een
belangrijke ontwikkeling: ‘De
afgelopen maand hebben we
een contract getekend met
TreesforAll. Dat is een nationale
stichting die bossen aanplant,
gefinancierd door bedrijven en
personen om CO2 uitstoot te
compenseren. Je kunt bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van je
auto compenseren door bomen

Natuurwerkdag 2017
Op zaterdag 4 november 2017
wordt door heel Nederland
de grootste en gezelligste
vrijwilligersactie in het groen
georganiseerd! Vrijwilligers

geven het landschap dan een
onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van
LandschappenNL. Jong en oud
kan die dag werken aan het be-

Natuurwerkdag 2016 ‘t Knapperslag (foto W. Thus)

houd en herstel van natuur en
landschap. Het is eigenlijk een
opknapbeurt van het landschap.
Beleef het landschap!
In Doetinchem en omgeving
zijn vier locaties aangemeld: ’t
Knapperslag, de Zumpe, herstel
duinbos in Gaanderen en het
Boelekeerlspad in Zelhem. De
meeste activiteiten bestaan uit
kleinschalig onderhoudswerk,
zoals snoeien, zagen, schoonmaken van poelen en paden,
maken van takkenrillen en
verwijderen van riet. Ook kinderen zijn zeer welkom op de
Natuurwerkdag.

Landschap kan niet zonder
vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op
de Natuurwerkdag levert een
belangrijke bijdrage aan het
beschermen en behouden van
natuur. Zorg voor landschap
zoals onderhoud aan (knot)
bomen, hagen, boomgaarden
en houtwallen is steeds meer
in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven
genieten van het karakteristieke
Nederlandse landschap.
Opgeven via
www.natuurwerkdag.nl

te planten. TreesforAll heeft nu
een bedrijf gevonden dat één
hectare bos wil aanplanten op
’t Knapperslag. In maart volgend jaar gaat dat gebeuren.
Zijn we ook supertrots op. De
eerste 6.000m2 zijn net afgelost, dus nu kunnen we in één
keer een hectare inrichten. En
moeten we alle energie inzetten
om ‘buren’ te vinden voor de
aflossing van de grond. Laat
geïnteresseerde personen of
bedrijven onze website bezoeken en ook actief worden.’
De website:
www.buurmaaktnatuur.nl
Wim Beijer

Kijkje bij
de buren
Op vrijdagmiddag 27 oktober organiseert de Plattelandsraad opnieuw haar
jaarlijkse Kijkje bij de buren
van 13.00 – 17.00 uur.
Dit keer worden de dorpsorganisaties in Netterden
en Varsseveld bezocht.
Zij delen hun ervaringen
op het vlak van lege kerkgebouwen, windmolens,
dorpsnetwerken en inzet
van zorgcliënten in diverse
projecten.
Opgeven via
a.oosterbaan@planet.nl
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