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Theo Hesen voor het waterbassin op Bijsterhuizen. (Foto: Jimmy Israël)

'Liefde voor natuur is er altijd geweest'
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Wijchen - Al bijna drie decennia zet de vereniging Natuur en Milieu Wijchen zich in voor de
flora en fauna in de gemeente, aanvankelijk als actiegroep tegen plannen om nucleair afval op
te slaan op de Loonse Waard. Tegenwoordig is de vereniging vooral een 'doe-vereniging' al
blijft het activistische karakter onder enkele leden bestaan.
Zo ook bij woordvoerder en campagneleider Theo Hesen (63). "Tijdens mijn middelbare
schoolperiode, al in 1973, organiseerde ik excursies door de natuur en zocht ik klasgenootjes
bijeen om te zoeken naar allerlei diertjes en insecten. De liefde voor de natuur is er altijd al
geweest."
Werkgroepen
De vereniging telt zo'n tachtig leden, waarvan er vijfendertig op hun manier actief zijn. "Er
zijn werkgroepen die vooral praktisch bezig zijn met het onderhouden van
hoogstamfruitbomen, het knotten van wilgen, het onderhouden en schoonmaken van
nestkasten voor vogels als kerkuilen en steenuilen of het bijhouden van diverse poelen voor
amfibieën. Iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en draagt zo op eigen wijze bij aan de
natuur. Daarnaast kijkt een deel van ons kritisch naar het beleid van de gemeente en gaan wij
met hen in gesprek om op te komen voor de belangen van de natuur."
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Verhitte discussies
Dat kan soms tot verhitte discussies leiden, maar dat is het waard, vertelt Theo. Samen met
vijf andere leden volgt hij nauwkeurig het natuurbeleid in de gemeente. "De emoties lopen
soms hoog op. Uiteindelijk kom je wel op iets uit wat goed is voor de mens en de natuur en
dat maakt het de moeite en energie waard." Onlangs maakte de vereniging zich nog hard voor
vijftig eikenbomen aan de Ravensteinseweg die plaats zouden moeten maken voor een
fietspad. Theo ziet ook een nieuwe uitdaging ontstaan vanwege de mogelijke plaatsing van
zonnepanelen op waterbassins van industrieterrein Bijsterhuizen. "Het afdekken van het
wateroppervlak heeft uiteraard gevolgen voor de flora en fauna in de retentievijvers. Wij
pleiten dan ook voor alternatieve locaties zoals de daken van de vele bedrijven."
Natuurinrichting
Het doel van de vereniging is meer inwoners van Wijchen en de omliggende dorpen te
bereiken. "We willen ook graag weten hoe de inwoners denken over de inrichting van de
natuur en het landschap. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de plantsoenen in de wijken
en hoeft het niet alleen om natuurgebieden te gaan. Ook in stedelijke gebieden is diversiteit
belangrijk. Elk jaar komen we weer de processierups tegen en verwildering van bermen en
velden kan zorgen voor natuurlijke vijanden die de plaag terugdringen. Er is echter wel
draagvlak nodig om die wildgroei toe te laten. We hopen samen te zorgen voor een omgeving
die goed is voor ons én de natuur."
www.natuurenmilieuwijchen.nl
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