
Op 24 maart 2015 organiseert ARK Natuurontwikkeling 
een informatieavond over de natuurontwikkeling in 
Wijlre. Omwonenden en belangstellenden zijn van 
harte welkom om te horen over het natuurgebied waar 
onder andere bever, grauwe klauwier en hazelmuis van 
kunnen pro� teren.

In Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem werken 
verschillende partijen samen aan het verbete-
ren van de natuur rond Stokhem. Delen van 
het gebied zijn al natuur, maar met de nieuwe 
plannen worden gebieden toegevoegd en sa-
men met bestaande gebieden tot een geheel ge-
smeed. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Waterschap Roer en Overmaas, Free Nature en 
ARK Natuurontwikkeling werken daar samen aan.

Natuurlijke geul
Het doel van het project is om de natuur rond 
Stokhem uit te breiden en de uitstraling te geven 
van één gebied. Alle overbodige prikkeldraad en 
andere onnatuurlijke elementen worden verwij-
derd. Bezoekers kunnen straks vrij door het ge-
bied lopen en alle uithoeken ontdekken. Rode 
geuzen gaan gedurende het hele jaar in het gebied 
grazen. De Geul krijgt ruimte om te meanderen 
en het gebied elke keer weer een nieuw aanzicht 
te geven. Zo verbetert het leefgebied voor allerlei 
soorten dieren en planten.

Internationale verbinding
Meer natuur langs de Geul is ook internationaal 
belangrijk. Bestaande en nieuwe Zuid-Limburgse 

natuur vormen samen een belangrijke schakel 
in de grote verbindingen tussen het Limburgse 
heuvelland met Eifel en Ardennen. De Geul is in 
Zuid-Limburg een belangrijke hoofdader waar-
langs dieren zich verplaatsen. Door het verbete-
ren van de verbindingen wordt het voor soorten 
makkelijker om de Zuid-Limburgse natuur te 
vinden en zich van daar uit naar nieuwe gebieden 
te verplaatsen. 

Wilt u meer weten of meepraten over ARK en 
de nieuwe natuur? Kom dan 24 maart om 19.30 
uur naar de informatieavond in het Wielderhoes, 
Wachtendonckplein in Wijlre. Aanmelden hoe�  
niet. Hee�  u vragen over de informatieavond dan 
kunt u contact opnemen met Ellen Luijks, 06-
23340756. Voor vragen over de natuurontwikke-
ling kunt u terecht bij Anke Brouns 06-23340793.
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