Tussen Doetinchem en Wehl ligt het
buitengebied Wehlse Broeklanden:
800 hectare aan gevarieerd landschap,
geschikt voor dagrecreatie en met
allerlei mogelijkheden om van de natuur
te genieten. Er is voor elk wat wils: een
natuurspeelpark, kikkerpoelen, bosjes,
beken en opengestelde begrazingsgebieden.

Maak samen nieuwe natuur!

matie over het gebied. Via Facebook en Twitter blijft

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan de ontwikke-

u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

ling van de Wehlse Broeklanden tot een recreatief
natuurgebied. Onder het motto ‘Buur maakt Natuur’

Eigen initiatieven

kunt u nieuwe natuur helpen maken. U koopt voor

Eigen initiatieven zijn zeer welkom. Zo kunt u samen

€ 6,- een vierkante meter landbouwgrond. Deze

met uw bedrijf, school of vereniging blijk geven van

grond wordt door de Buur maakt Natuur in samen-

uw maatschappelijke betrokkenheid door een bij-

werking met de gemeente omgezet in vrij toegan-

drage te leveren aan de realisatie van deze nieuwe

kelijk natuurterrein.

natuur. Denk bijvoorbeeld aan 25 m2 natuur in het
kerstpakket voor uw personeel. Heeft u een goed

Snel resultaat

idee om bij te dragen aan natuur? Neem dan snel

U ziet vrij snel het resultaat van uw aankoop. Want

contact met ons op.

binnen een jaar is uw vierkante meter ook daadwerkelijk natuurterrein geworden. Het eerste gebied dat

100 procent besteed!

wordt aangelegd is Buurgrond ’t Knapperslag.

Uw bijdrage wordt voor 100% besteed. Dit betekent
dat er van uw schenking geen kosten worden afge-

www.buurmaaktnatuur.nl

trokken. De gemeente Doetinchem neemt in onze

Op de website kunt u alles over het project lezen.

opdracht de administratieve kosten, de inrichting en

Een kaart geeft inzicht in de hoeveelheid grond die

het onderhoud van het terrein voor haar rekening.

is aangekocht en inmiddels in natuurterrein is veran-

De methode is vastgelegd in een ondertekende

derd. Ook kunt u er terecht voor achtergrondinfor-

overeenkomst.

Vormgeving: Toro Vormgeving

Maar er is meer. De komende jaren legt
de gemeente Doetinchem hier een
netwerk aan van wandel- en fietsroutes
en ruiterpaden. De eerste wandelpaden
zijn klaar. Deze sluiten aan op de
Montferland- en Oude IJsselroute.

Maak samen
nieuwe natuur
in de Wehlse
Broeklanden
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