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Omgevingsvisie Gemeente Wijchen
De Gemeente Wijchen is aan het inventariseren wat de wensen
van de inwoners zijn: in wat voor een gemeente willen we in 2035
wonen. Daarvoor kun je een online vragenlijst invullen van 23
vragen.
Er zitten ook vragen bij die over natuur, milieu en klimaat gaan.
Belangrijk dat jullie die in vullen (als je de andere vragen over wilt
slaan vul je daar gewoon “x” in).
De vragenlijst vindt je hier. Vooral doen !

De titel van dit blok
KLUERRIJK GROEN WIJCHEN organiseert op zaterdagochtend 18 juni tussen 10:00 - 12:00 uur
een natuurbelevingswandeling rond het Wijchens meer. Samen met Vluchtelingenwerk en de Dwarrels
van de Protestantse Gemeente, voor alle kleuren Wijchenaren.
Verzamelpunt van de wandeling is de parkeerplaats van zwembad De Meerval, Meerdreef 6 te Wijchen.
Bij de Dwarrels pop-up wagen begint de wandeling. Tijdens de wandeling, met een gids van Natuur
Wijchen, leer je meer over de schoonheid en lelijkheid van de natuur in het Oosterpark en rond het
meer.
Na de wandeling van een uur gaan we met de verzamelde bladeren Ecodye kunst maken bij de
Dwarrels wagen. Wandeling en workshop is gratis, incl. lunch. Aanmelden via kleurrijk wijchen.

Steltkluut in de
Liendense Waard

Het was er maar ééntje en hij/zij was er maar
één dag.
Maar wat bijzonder.
De derde keer dat er een in Wijchen te zien
was.
En ja, als beginnend natuurfotograaf moet ik
toch even een mooie foto kwijt .
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Peilbesluit Waterschap
Verdroging van onze natuurgebieden wordt een steeds groter probleem. De Hatertse en Overasseltse
Vennen, maar ook de rivierduinen in Leur, Hernen en Bergharen hebben daar ernstig van te lijden.
Voor een deel van de Gemeente Wijchen heeft het Waterschap Rivierenland een Peilbesluit en een
Streefpeilenplan opgesteld. Tot ons verdriet doet dat onvoldoende recht aan het natuurbelang, het lijkt
alsof het boerenbelang weer voor gaat.
Natuur Wijchen heeft dan ook een uitgebreide z.g. 'zienswijze' ingediend met het verzoek om de
plannen op een aantal punten aan te passen. Daarvoor is al overleg gevoerd met het Waterschap,
Staatsbosbeheer, de Gemeente Wijchen, Leisurelands, bewoners van het vennengebied. Zelfs het
Regionaal Archief is geraadpleegd om historische argumenten te verzamelen.
Wij wachten vol spanning af. Met een ludieke actie werd er ook in de pers aandacht gevraagd voor het
probleem. Kipsel uit de Gelderlander:

Algemene ledenvergadering
Op 16 april hebben we onze algemene ledenvergaring gehouden. Met een mooie opkomst van ca. 20
leden werden jaarrekening en begroting goedgekeurd.
Het was de laatste vergadering van Juul Adang als secretaris. Met dank en bloemen voor de inzet de
afgelopen jaren.
De vergadering heeft Margreet de Vries benoemd tot nieuwe secretaris. Margreet is al jaren lid (o.a.
met padden overzetten) en wil zich nu graag op deze manier inzetten voor de vereniging. Tot slot werd
het vernieuwde beleidsplan toegelicht. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, je vindt het op de
website hier.

Ecologische Kloostertuin
De voormalige kloostertuin in Alverna ondergaat een facelift.
In samenspraak met de beheerder van LaVerna en Talis (eigenaar)
wordt nu een deel van de tuin ingericht als bijen- en vlindertuin
door Natuur Wijchen.
Inheemse bloemen en struiken natuurlijk. Maar bijzonder is de
bijenburcht. Maar liefst 70 % van de wilde bijen wil niet in een
hotel. Die willen de grond in. Zij krijgen daar een mooie bijenheuvel naar Wijchens ontwerp.
Werk in uitvoering. De kloostertuin is vrij toegankelijk.
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