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Doelstelling: uit de statuten van de Vereniging

De vereniging heeft ten doel: de bevordering van behoud en beheer van natuur en
milieu, beide in de ruimste zin ten dienste van mens en natuur en in het bijzonder in
de gemeente Wijchen.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
- het kritisch volgen en zo nodig beïnvloeden van het beleid van overheid;
rechtspersonen en natuurlijke personen;
- het geven van voorlichting en educatie over natuurbehoud en milieubeheer;
- het participeren in natuur- en landschapsbescherming;
- het verrichten en stimuleren van praktisch natuur- en landschapsbeheer;
- alle overige geoorloofde middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
contributies, entreegelden, andere baten, zoals erfstellingen, legaten,
lastbevoordelingen, schenkingen en subsidies.
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Inleiding
De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen is opgericht op 20 november 1991.
Aanvankelijk om een vuist te maken tegen gemeentelijke plannen nucleair afval op te
slaan op het bedrijventerrein Loonse
Waard.
In de eerste plaats dus als een plaatselijke
Greenpeace die zich vooral met het milieu
bezig hield. Nu richt onze vereniging zich
in brede zin op natuurbescherming en
natuurontwikkeling, vrijwillig
landschapsbeheer, biodiversiteit en
duurzaamheid in de Gemeente Wijchen.
De vereniging heeft momenteel bijna 100
leden. Daarvan zijn er ca. 60 actief in verschillende werkgroepen en commissies

Activiteiten
De vereniging is actief op de volgende gebieden:
- Amfibieën
- Vrijwillig landschapsbeheer
- Vogelbescherming
- Natuureducatie
- Natuurbescherming en -ontwikkeling

Amfibieën
De werkgroep amfibieën richt zich vooral op bescherming van kikkers, padden en
salamanders tijdens de trek in het voorjaar. Belangrijk daarbij is dat de amfibieën niet
in grote aantallen eindigen als verkeersslachtoffers. Daar waar mogelijk worden
voorzieningen getroffen, zoals vaste oversteekplaatsen en schermen. Als schermen
ontbreken worden amfibieën door vrijwilligers overgezet. Ook worden poelen die
belangrijk zijn voor verblijf en voortplanting opgeschoond.
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Vrijwillig Landschapsbeheer
Jaarlijks, van half oktober tot half maart, worden er door een ploeg vrijwilligers met
wisselende samenstelling wilgen geknot en zgn. waterloten verwijderd. Zowel voor
Stichting Geldersch Landschap, alsook voor enkele particuliere grondbezitters. Ieder
jaar worden er zo honderden wilgen van hun kroon ontdaan.
Ook is er een groepje vrijwilligers actief met het snoeien van zgn.
hoogstamfruitbomen. Vanwege het gezonde en natuurlijke landschap vinden veel
mensen Wijchen een mooie plek om te wonen.
Vogelbescherming
Om de achteruitgang van de uilenstand tegen
te gaan wordt door de werkgroep gezorgd
voor nestgelegenheid. Kerkuilen, steenuilen
en bosuilen zijn daar bij gebaat. De
nestkasten worden jaarlijks gecontroleerd en
schoongemaakt. Verder wordt van de
kerkuilen bijgehouden hoeveel jongen
uitgekomen zijn en worden deze geringd. Dit
om de verspreiding zo goed mogelijk te
kunnen volgen. De aanwezigheid van uilen is ook belangrijk om andere voorhanden
zijnde natuurwaarden te beschermen,
Aan het Wijchens Meer beheert de Vereniging een zgn. ijsvogelwand. Daarin
broeden ieder jaar ijsvogels. Deze wand heeft ook een educatieve functie.
Natuureducatie
De Vereniging organiseert regelmatig vogelexcursies voor leden en
belangstellenden, met als doel de natuur beter bekend te maken bij de inwoners van
onze gemeente. In het Oosterpark onderhoudt de Vereniging een educatieve
nestkastenroute en een vlinderweide. De vereniging zoekt met regelmaat de
publiciteit in de lokale media om natuur en biodiversiteit onder de aandacht te
brengen. Voor natuureducatie op scholen werkt de vereniging samen met het
Dijkmagazijn in Beuningen.
Natuurbescherming en -ontwikkeling
De vereniging zet zich in om bij Gemeente, Waterschap etc. het belang van
natuurbescherming en biodiversiteit onder de aandacht te brengen en deze in hun
beleid meer te laten doen voor o.a. handhaving van de Natuurbeschermingswet,
ecologisch groenbeheer, gerichter waterpeilbeheer, etc. etc.
De vereniging volgt kritisch alle ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke
ordening, bouwen en duurzaamheid. Waar nodig wordt eigen natuuronderzoek
gedaan, procedures aangespannen waar het groene belang in het geding is of
kansen voor natuur en milieu aangegrepen moeten worden.
De vereniging adviseert, gevraagd en ongevraagd, grondeigenaren op het gebied
van ecologie, natuur en duurzaamheid.

Voor een groen, gezond en kleurrijk Wijchen!
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