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Liendese Waard: toekomst onzeker?
Rijkswaterstaat, de eigenaar van de gronden in de Liendense
Waard is opnieuw aan het kijken naar het beheer van de Liendense
Waard.
In het kader van allerlei EU-richtlijnen en opdrachten uit Den Haag
is het beheer van alle uiterwaarden in Nederland opnieuw
aanbesteed aan commerciële partijen. Maar hoe dat verder
vormgegeven wordt is nog niet duidelijk. De komende maanden
moet daar meer duidelijkheid over komen.
Natuur Wijchen is daarom het gesprek aangegaan met
Rijkswaterstaat. Samen met andere “belanghebbenden” als Gelders Landschap, de Vogelwerkgroep Rijk
van Nijmegen, de Gemeente Wijchen, de Vrijwilligersgroep Liendense Waard en IVN Maas en Waal.
Daarin hebben we een groot aantal vragen en zorgpunten meegegeven. Wij wachten vol spanning af.

Vacature Groene Secretaris
Wij waren heel blij met onze nieuwe secretaris. Wegens onverwachte familieomstandigheden heeft die
helaas af moeten haken. Alle begrip daarvoor. Maar daarom een nieuwe oproep voor deze leuke
“baan”.
Het organiseren van bestuursvergaderingen (agenda en notulen), de post van de vereniging, (mee)
organiseren van bijeenkomsten (algemene ledenvergadering, jubilea etc.), communicatie met de leden.
Heb jij een beetje organisatorische en administratieve talenten en wil je die inzetten voor de natuur en
het milieu in Wijchen? Of heb je nog wat vragen? Mail de voorzitter.

Burgemeester worden? Dat kan nog!
Jazeker, en nee, niet die op het Gemeentehuis. Je
kunt nu weer solliciteren als Klimaatburgemeester. En
ook nog: hoe meer Klimaatburgemeesters hoe beter.
Vind jij het belangrijk dat er wat aan het klimaat
gedaan wordt, ook in Wijchen? Solliciteer dan: tijdens
de Nationale Klimaatweek van 31 oktober tot 6
november gaan we samen aan de slag om mensen
en organisaties in (nog meer) actie te laten komen.
Dat is hard nodig. Hittegolven en wateroverlast zullen
ons in Wijchen ook niet voorbijgaan.
Doe mee. Ieder dorp en iedere wijk zijn eigen
Klimaatburgemeester. Solliciteer hier.

Brandbrief 2035
Natuur Wijchen heeft een Brandbrief gestuurd aan het College van B&W en de Raad. Wij vragen voor
serieuze doelstellingen als het gaat om natuur en landschap, klimaat, milieu en natuur. ‘En maak die
ook concreet, laat het college van B en W en de raad daar echt werk van maken’, zo schrijft de Natuur
Wijchen. In de Omgevingsvisie 2035 die nu in ontwikkeling is, moeten natuurbescherming en
natuurontwikkeling, agrarisch natuurlandschap, milieu en klimaat speerpunten zijn.
Speerpunten waar concrete doelstellingen aan gekoppeld zijn. 300 % meer vlinders en 1.000 patrijzen
in 2035 zijn daar voorbeelden van. Maar ook: alle openbaar groen is ecologisch ingericht en beheerd.
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. Waar natuur verdwijnt, is die voor de volle 100 procent op
een andere plaats weer teruggebracht.
Met betrekking tot het milieu pleit Natuur Wijchen onder meer voor een landbouw zonder insecticiden
en andere pesticiden, 50 procent minder stikstof- en methaanuitstoot van veebedrijven en een
landbouw die geen fosfaten en andere meststoffen in het water brengt.
Zie de Brandbrief op onze website.

Keizersmantel
Bijzondere waarneming in Wijchen-Zuid: de heel zeldzame
Keizersmantel. De keizersmantel is de grootste oranje-achtige
vlinder die je bij ons kan tegenkomen. Hij leeft vooral in bossen
maar durft ook in tuinen te belanden. De rupsen van de
keizersmantel eten van bosviooltje of maarts viooltje als
waardplant.
Bijzonder is dat de wijfjes hun eitjes niet rechtstreeks op de
waardplant afzetten, maar op de stam van bomen vlakbij, op een
hoogte van 1-1,5m. Voortplantingsbiotoop zijn dan ook echte
(vochtige) loofbossen. In de tachtiger jaren helemaal verdwenen in Nederland, maar sinds enkele jaren
op enkele plaatsen vaste gast.
Een video van de keizersmantel (niet de Wijchense).
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