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De ALV 18 mei
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar op woensdag 18 mei. We beginnen om 20.00 uur
in Wijkcentrum Wijchen Zuid (Zuiderpoort 56).
Naast de vaste punten zoeken / kiezen we een nieuwe secretaris. Juul zet haar loopbaan voort bij
Stichting Butterfly Upcycling. Kandidaten welkom.
Melden bij Theo Hesen.
Verder willen we het beleidsplan bespreken en vernieuwen. Waar willen we voor staan als vereniging
en hoe gaan we dat doen. Graag hier aanmelden of via onze website NatuurWijchen. Dat we maar
genoeg koekies hebben. Als je niet kunt maar toch de stukken wilt ontvangen, laat dan daar ook even
weten. We sturen de stukken ongeveer twee weken voor de vergadering toe.

Vissen in de boom

Foto Theo Hesen
Er ligt een boom in het Wijchens Meer bij de Diepvoorde. Hij is wel per ongeluk omgewaaid maar
daarna op ons verzoek verder het Meer ingeschoven. Tussen de takken gaat van alles groeien. Maar
vooral vormen die een schuilplaats voor jonge vissen en amfibieën.

Padden en salamanders
Inmiddels is het seizoen van het paddenoverzetten alweer voorbij. Dit jaar hebben we
XXXX padden veilig overgezet en ook nog eens
XXX salamanders en XXX kikkers.
Wat dit jaar opviel was dat door een droge
periode de paddentrek in Leur niet op gang
kwam. De padden moeten daar een grote en
heel droge akker oversteken. Daar houden ze
niet van en dat gingen ze dus pas doen na een
regenperiode, veel later dan gemiddeld.

Foto Jelger Herder
De salamanders zijn inmiddels ook aangekomen bij hun poelen en sloten. Alleen weten wij vaak niet
waar precies. Pas dan kunnen we er voor proberen te zorgen dat die poelen en sloten goed beheerd
worden.
Een enthousiast leden-team is nu bezig om de vele poelen in Wijchen te onderzoeken. Dat betekent dat
er ‘s avonds speciale fuiken uitgezet worden, die de volgende ochtend leeggehaald worden. Uiteraard
met vergunning en de beestjes gaan daarna weer terug het water in. Dat betekent dat we van de heel
zeldzame kamsalamander en ook van de alpensalamander al weer nieuwe vindplaatsen hebben.

Onrust in de Vennen
Het wordt druk in het buitengebied van Alverna. Van de Teersdijk
tot in Heumen zien we meer dan twintig toeristische attracties of
plannen daarvoor. En dat nog los van de agrarische bedreiging van
het gebied, de steeds verder doorzettende verdroging etc.
Een enorme toevloed van wandelaars en fietsers in het hele
gebied, hondenloslaters en picknickers in kwetsbare zones. Alles bij
elkaar levert dat steeds meer verstoring op van broedvogels,
reekalfjes en andere jonge dieren. Hebben we honderd jaar
geroepen dat mensen meer van de natuur moeten genieten,
hebben we niet meer genoeg natuur om al die mensen toe te laten. Tot verdriet van ook onze unieke
wrattenbijters.
We hebben op de verkiezingsbijeenkomst in Alverna dan ook (als enige) gepleit voor een integrale
Gebiedsvisie voor het hele Alvernese buitengebied. Daarmee wordt in kaart gebracht wat er al is en
wat en kan gaan komen. Zo’n Gebiedsvisie moet opgesteld worden samen met bewoners en andere
betrokkenen (zoals natuurorganisaties ).
Wij hopen dat het nieuwe College dat idee oppakt (ze zeiden allemaal wel dat ze goed geluisterd
hadden en alles mee zouden nemen). Vanuit het Alvernese buitengebied zijn de Vrienden van de
Vennen een campagne gestart om de toenemende recreatiedruk in toom te houden. Met name
vanwege de komst van Landal Greenparks en plannen voor een grote camping aldaar.
Je kunt hun petitie ondertekenen.

Nationale Vogelweek / vogels kijken in Keent
Dit jaar is de Nationale Vogelweek van 6
tot/met 15 september. In het hele land zijn er
dan vogelexcursies. De excursie van Natuur
Wijchen gaat dit jaar op zondag 11 mei naar
Keent, aan de overkant van de Maas.
Detail: tot aan de kanalisatie van de Maas in de
jaren dertig was Keent verbonden met Balgoy
en dus Gelders en Wijchens grondgebied.
Meedoen: dan graag aanmelden bij Selmar
Burger.
We vertrekken om …. uur vanaf …..

Handhavingsverzoeken?!
Waar de Natuur in het geding is, proberen we als Natuur Wijchen
in overleg tot oplossingen te komen. Vaak zijn er met
compensatiemaatregelen of bescheiden aanpassingen aan
bouwplannen al veel natuur-sparende mogelijkheden.
Maar overleg is niet altijd mogelijk. Soms zijn de overtredingen van
bestemmingsplannen en/of Wet Natuurbescherming dusdanig dat
er navenant tegenmaatregelen nodig zijn. Volgens de wet zijn wij
als natuurbeschermingsorganisatie voldoende belanghebbend om
de kat de bel aan te binden.
Een belangrijke tegenmaatregel is het indienen van een zg. Handhavingsverzoek bij de instantie die
daarvoor verantwoordelijk is. Denk daarvoor aan de Gemeente, Staatsbosbeheer of de Provincie. Die
hebben allemaal eigen boa’s/opsporingsambtenaren die actief op kunnen treden. Dat kan heel
vervelend uitpakken voor de betreffende overtreders. Als de instantie het handhavingsverzoek naast
zich neerlegt, is er ook nog weer een hele beroepsprocedure. Alles bij elkaar een hoop gedoe, maar
soms noodzakelijk.
Momenteel hebben wij een groot handhavingsverzoek lopen en een tweede in voorbereiding.

Gefeliciteerd: Uit Wijchen.Nieuws.NL
Rieky Verbruggen en Ton Baaijens van Woonzorgboerderij de Hagert en Juul Adang zijn de
winnaars van de verkiezing Groene Kampioen. Deze verkiezing is onderdeel van de campagne ‘Hoe
duurzaam is Wijchen’ die de gemeente in het najaar van 2021 startte.
In de categorie initiatieven ging de prijs naar (onze secretaris) Juul Adang. Met haar Stichting
Butterfly Upcycling wil zij upcycling (restproducten hergebruiken in de vorm van een product van
een hogere kwaliteit) mogelijk maken. Dat doet ze met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben.
Adang combineert zo duurzaamheid en aandacht voor talent bij mensen voor wie dit lange tijd niet
vanzelfsprekend was. ‘Een veelbelovend initiatief’, aldus de jury.
(Onze sponsor) Woonzorgboerderij de Hagert won in de categorie ondernemers. De initiatiefnemers
legden jaren geleden samen met de lokale Energiecoöperatie Leur een zonneveld aan. Ook produceert
de Hagert lokaal, gezond en biologisch voedsel. De Hagert biedt woon- en dagbestedingsplekken aan
mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

Kleinschalig Cultuurlandschap gaat fietsen
Op 1 mei organiseert Sjoerd Aertsen een
fietstochtje voor iedereen die meer wil weten
over heggen. De fietstocht is ongeveer 8 km
lang in de omgeving van Niftrik. Nieuwe en
oude gevlochten heggen worden bezocht op
diverse plaatsen.
We starten om 10.00 uur aan de Lagestraat 20
in Niftrik.
Aanmelden kan hier. Er is plaats voor 20
personen. Zegt het voort.
Voor wie meer wil weten over traditionele
heggen in het Maaslandschap en het beheer
daarvan.

Natuur Wijchen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nmw@natuurwijchen.nl toe aan uw adresboek.

