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Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 

Aan de Gemeenteraad van Wijchen, 

Aan Omgevingsvisie@wijchen.nl, 

 

Wijchen, 13-6-2035  

 

Brandbrief Wijchen 2035 2022: 

300 % meer vlinders en bijen & 1000 patrijzen 

 

De Lezer Heil, 

Al 70 % van de insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen. Dat zal ook in Wijchen het geval zijn. Als 

dat de graadmeter van een gezonde natuur is, gaat het slecht aflopen. Ook de boerenlandvogels zijn 

er bijna niet meer: zo is het aantal patrijzen dramatisch teruggelopen.  Om maar enkele voorbeelden 

te noemen 

Wij denken nu met z’n allen na over hoe Wijchen er in 2035 (al over 13 jaar) uit moet zien. 

Vervolgens gaan we met z’n allen dat vertalen in een Omgevingsvisie. En er ligt al een 

Collegeakkoord tot 2026, voor de komende 4 jaar. Een collegeakkoord dat met terugwerkende kracht 

aangepast moet worden om de ambities voor over 13 jaar te kunnen realiseren. Zoals Meester 

Prikkebeen al treffend schreef over de groene ambities: “Qua inhoud en tempo laten we de oren 

hangen naar het landelijk beleid, Met deze ambitie moet je nog oppassen dat je straks niet 

achteraanloopt in het landelijk peloton”. Daar kunnen we dan aan toe voegen dat de inhoud en het 

tempo van het landelijk beleid ook al onder vuur liggen. Het zou gepast zijn om de ambities voor 

2035 van de Wijchenaren als uitgangspunt en doelstelling te nemen. En dat te vertalen in een groene 

omgevingsvisie. Een omgevingsvisie waarvan meteen werk in uitvoering gemaakt gaat worden door 

het College. Daarmee kunnen we niet wachten tot na 2026.  

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds dramatischer. De biodiversiteit zakt naar een 

historisch dieptepunt. Het milieu is nog steeds een vergaarbak van duizenden soorten chemicaliën. 

En inderdaad, een Gemeente kan niet alles alleen doen. Maar een Gemeente kan er wel voor kiezen 

om al haar mogelijkheden maximaal te benutten. Dat is wat de inwoners van Wijchen verwachten 

van het gemeentebestuur.  

Dat brengt ons op de volgende doelen voor natuur en landschap, milieu en klimaat. Dit overzicht is 

misschien niet uitputtend, maar het geeft in ieder geval een duidelijk handvat.  

 

http://www.natuurwijchen.nl/
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Natuur: 

- Alle openbaar groen is ecologisch ingericht en beheerd, we hebben 3x zo veel vlinders en 

bijen. 

- De hele uiterwaard van de Maas is ingericht als natuurgebied. 

- De ecologische verbindingszone Heumen-Horssen is compleet gerealiseerd. 

- De verdroging van het vennengebied en de natuurgebieden van Leur, Hernen en Bergharen is 

gestopt. 

- Het agrarisch natuurlandschap met (maas-)heggen, houtsingels, poelen en overhoeken is 

voor 80 % hersteld, we hebben weer 1.000 patrijzen in Wijchen. 

- Waar natuur verdwijnt, is die voor de volle 100 % op een andere plaats weer teruggebracht.  

 

Milieu: 

- Een landbouw zonder insecticiden en andere pesticiden. 

- We stoten ook in Wijchen Veebedrijven 50% minder stikstof en methaan uit. (gelijkelijk te 

verdelen onder boeren, verkeer, industrie etc.  

- Een landbouw die geen fosfaten en andere meststoffen in het water brengt. 

- Huishoudens en industrie brengen 50% minder chemicaliën in het milieu. 

- De uitstoot van fijnstof door het (snelweg-)verkeer is met minimaal 50 % verminderd.  

 

Klimaat 

- Wijchen is klimaatneutraal, zo stoten wij niet meer CO2 uit dan er in Wijchen weer 

vastgehouden wordt. 

- Wij produceren onze eigen energie met wind, zon en waterstof.  

- Ook andere broeikasgassen worden niet meer uitgestoten. 

- Er zijn dus nog maar 3 tankstations voor benzine en diesel in Wijchen. 

- Wij zijn ingericht op hete, droge periodes en periodes van grote wateroverlast. 

 

Zoals gezegd, dit zal niet uitputtend zijn. Met voortschrijdende inzichten zullen we af en toe aan deze 

doelen moeten sleutelen. Maar de urgentie moge duidelijk zijn.  Het is nog maar 13 jaar tot 2035. 

Vandaag is de eerste dag van de toekomst.  

Met groene groet, 

 

Theo Hesen 

Voorzitter Natuur Wijchen 
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