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erman Nijhof is

bestuurslid van de

Stichting Buur maakt

N
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Je schouders
Maak samen
eronder en
maak er wat
nieuwe natuur in de van!
Wehlse Broeklanden H
2
De eerste 750 m
zijn verkocht!

Natuur. Hij zet zich al vele jaren

actief in voor het behoud van de
n het gebied tussen

natuur. Op verschillende fronten.

Doetinchem en Wehl ligt

Nu is hij enthousiast secretaris

het buitengebied Wehlse

van de stichting en steunt hij het

Broeklanden. Een 800 hectare groot

project door nestkasten te ver-

gebied met een gevarieerd land-

kopen. De opbrengst steekt hij in

schap waar het heerlijk toeven is.

grond voor Buur maakt Natuur.

Er is voor elk wat wils: een speel-

Toen een paar jaar geleden

weide, crossbaantje, kikkerpoelen,

de eerste huizen en boer-

bosjes, beken en vrijtoegankelijke

derijen voor het nieuwe A18

begrazingsgebieden. En volop

Bedrijvenpark werden gesloopt,

mogelijkheden om te wandelen. De

realiseerde ik me dat er de

aanleg en inrichting van de Wehlse

nodige dieren en planten zou-

Broeklanden zijn nog volop in ont-

den verdwijnen en verhuizen.

wikkeling. Er wordt nog altijd hard

Zo konden de zwaluwen zich

gewerkt aan de aanleg van nieuwe
routes en terreinen.

Buur maakt Natuur officieel gelanceerd
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Loes van

Namens het college van b&w was gemeentesecreta-

der Meijs officieel het project Buur maakt Natuur

ris Nicolette van Waart aanwezig. Alle collegeleden

gelanceerd. Nadat de landbouwgrond was geoogst,

hebben namelijk als privépersoon vierkante meters

zette zij samen met de eerste kopers de verkochte

nieuwe natuur gekocht. Alle kopers ontvingen een

vierkante meters uit in het perceel Buurgrond

certificaat van hun aankoop.

Knapperslag aan de Vogelstraat.

Stichting Buur maakt Natuur

door de Stichting Buur maakt
Natuur omgezet in opengesteld

bijvoorbeeld niet meer in de
stallen nestelen. Dan kun je wel

natuurterrein.
Maak samen nieuwe natuur!

Emil Lüning, voorzitter

triest gaan doen, maar je kunt

Herman Nijhof, secretaris

beter je schouders er onder

Ook u kunt een steentje bijdragen

Snel resultaat

Gerard Stolwijk, penningmeester

zetten en met anderen er wat

aan het ontwikkelen van de Wehlse

U ziet vrij snel het resultaat van uw

Wilber Thus, bestuurslid

van proberen te maken. In het

Broeklanden tot een recreatief

aankoop. Want binnen een jaar is

natuurgebied. Onder het motto

uw vierkante meter ook daadwer-

Contactadres:

liger bij het IVN al eens contact

‘Buur maakt Natuur’ kunt u nieuwe

kelijk natuurterrein geworden. Het

Alsemveld 21, 7006 TK Doetinchem

gehad met Ronald Langendoen

natuur helpen te maken. U koopt

eerste gebied dat wordt aangelegd

telefoon 0314 361 423

van de gemeente Doetinchem.

voor € 6,- een vierkante meter

is Buurgrond Knapperslag. Dit ter-

hnijhofbos01@hetnet.nl

Hij stimuleert als projectleider

landbouwgrond. Deze grond wordt

rein ligt aan de Vogelstraat.

verleden had ik als natuurvrijwil-

de natuur en recreatie in de

100% besteed
Uw bijdrage wordt voor 100%

Wehlse Broeklanden. Samen zijn
Zij doen al mee

besteed. Dit betekent dat er van uw

Ou

de

se

Doetinchem
Buurgrond
Knapperslag

Wehl

IJs

l

penserende maatregelen voor

€ 6,- geen kosten worden afgetrok-

• Stichting Achterhoek Mooi

ken. De gemeente Doetinchem

de vogels en zoogdieren die

• Van Weeghel Doppenberg

moesten verhuizen. Zo kwa-

neemt de administratieve kosten,

Wehlse
Broeklanden

we gaan sparren over com-

Kamps Notarissen

men we op het idee een trees

inrichting en onderhoud voor haar

• Wethouder P. Drenth

rekening.

for travelachtige stichting op te

• Wethouder L. van der Meijs

richten. En tevens de handen

• Wethouder O. van Dijk
Initiatieven welkom

daadwerkelijk uit de mouwen te

• Wethouder S. Kroon

Een eigen initiatief is ook van harte

steken door nestkasten te tim-

• Burgemeester H. Kaiser

welkom. Toon met uw bedrijf,

meren voor steenuilen, huismus-

• Gemeentesecretaris

sen en grauwe vliegenvangers.

school of vereniging uw maatschappelijke betrokkenheid. En lever zo
een bijdrage aan de realisatie van

N. van Waart
• Van Eekhout Advies &
Management

Samen met een vriend gingen
we ‘therapeutisch’ timmeren.
De nestkasten gingen voor een

dit natuurterrein. Denk bijvoorbeeld

• Loonbedrijf Van Haeren

aan 25 m2 natuurterrein in uw

vaste prijs naar de gemeente. De

• Adviesbureau Lüning

winst gaat naar vierkante meters

kerstpakket.

natuurterrein en dat zijn er heel
wat. Op deze manier kunnen we
bijdragen aan een mooiere en
gezondere leefomgeving voor

Opmaak en fotografie: Frans Hesselink Ontwerpburo bno

mens, plant en dier.”
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Kijk voor meer informatie op
www.buurmaaktnatuur.nl

