Persbericht: Word mede-eigenaar van natuurgebied Wolfhaag
In het Zuid-Limburgse Wolfhaag is op 4 september 2013 een uniek project van ARK
Natuurontwikkeling gestart. Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om
deeleigenaar te worden van een natuurgebied. Voor 1.000 euro kunnen particulieren,
maatschappelijke organisaties en bedrijven een certificaat van aandeel kopen in
Maalschap Wolfhaag. Vanaf dat moment zijn de certificaathouders mede-eigenaar van het
schitterende natuurgebied rond Wolfhaag. Samen zorgen de certificaathouders voor de
instandhouding van het gebied. Door hun investering dragen zij bovendien bij aan de
verdere ontwikkeling van natuur en landschap in het gebied. Maalschap Wolfhaag is
geïnspireerd op de historische organisatievorm voor het collectieve bezit en beheer van
natuur en bos, het Maalschap.
Van start
Op vier september vond in Vaals het startschot voor Maalschap Wolfhaag plaats met de eerste
informatieavond voor geïnterreseerde buurtbewoners en lokale organisaties. Het is een eerste in
een reeks van bijeekomsten die dit najaar worden gehouden. Na een presentatie over de
natuurontwikkeling van het gebied luisterden de bijna 30 aanwezigen aandachtig naar Hans
Bleumink van Overland die de contouren schetste van Maalschap Wolfhaag.
Na afloop reageert buurtbewoner Adriaan Schommers enthousiast over het project. “ARK laat zien
dat wij als buurtbewoners echt eigenaar van de natuur kunnen worden. We leven naast elkaar, het
hek van mijn achtertuin grenst direct aan het natuurgebied. Ik ben heel blij dat ARK hier de
natuurlijke processen weer een kans geeft. Ik ben er van overtuigd dat het project slaagt en daarin
doe ik graag mee.”
Liesje Floor van ARK Natuurontwikkeling is blij met de goede opkomst op deze informatieavond: “Dit
toont de betrokkenheid van deze mensen bij het gebied. De bewoners willen graag met ons
meedenken over hoe een organisatie er uit moet zien om hun ‘achtertuin’ in de toekomst te beheren.
Het is voor ons ook nieuw, de suggesties die vanavond gedaan zijn nemen we mee in de uitwerking.
De betrokkenheid van mensen bij onze projecten vinden we heel belangrijk en daarom nemen we
deze grote stap om te kijken of dat het lukt dat lokale mensen eignaar worden van natuur. Aan het
eind van de avond staken al aardig wat mensen hun hand om hoog op de vraag of ze serieus
overwogen mee te doen aan dit bijzondere initiatief. Het begin is gemaakt!”
Partners
Maalschap Wolfhaag is een gezamenlijk initiatief van ARK Natuurontwikkeling en Overland
(www.overland.nl). Overland adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Opdrachtgever voor de gebiedsontwikkeling in de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem is de
provincie Limburg. Maalschap Wolfhaag maakt hier onderdeel van uit.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een folder en een achtergrondbrochure downloaden op
www.ark.eu/maalschapwolfhaag
Voor meer informatie kunt u ook contact openemen met Ger van den Oetelaar:
ger.vandenoetelaar@ark.eu of 0620447518

