
 

 

 

 

 

 

 

10 oktober 2017 

 

Grenspark Maas-Schwalm-Nette, Naturschutzstation Wildenrath e.V. en Staatsbosbeheer 

Regio Zuid 

 

Duits-Nederlandse Natuurwerkdag op zaterdag, 4 november 
2017 in Wegberg-Wildenrath, Duitsland 

Een keer per jaar trekken vrijwilligers met ons de laarzen aan en doen op de 
natuurwerkdag mee met een gezamenlijke beheersactie in de natuur. Traditioneel vind 
deze dag op de eerste zaterdag in november plaats. In het Grenspark Maas-Swalm-Nette 
organiseren wij deze actie grensoverschrijdend, een keer in Nederland, een keer in 
Duitsland. Dit jaar zijn we in samenwerking met Naturschutzstation Wildenrath en 
Staatsbosbeheer Regio Zuid bezig op Duitse zijde in Wegberg-Wildenrath. 

Onze actie leidt ons naar de Kuhberg in Wildenrath. Deze hoort bij het natuurgebied 
Schaagbachtal en gaat aan de onderkant van de helling over in een laagveen. Het reliëf is 
gekenmerkt door de Schaagbeek. Om deze bijzondere biotopen te onderhouden is beheer 
nodig, om opkomende bomen zoals dennen, populieren, berken en gedeeltelijk ook 
vuilbomen te verwijderen. Op die manier voorkomen we het dichtgroeien met houtige 
gewassen en het verlies van water door transpiratie door bomen. 

Mensen van weerskanten van de grens zijn welkom, om mee te doen, als we bij deze 
Duits-Nederlandse actie knippen, zagen en uittrekken en op die manier een mooi biotoop 
behouden, waar verschillende dier- en plantensoorten thuis zijn. De actie, waarbij 
Nederlanders en Duitsers zowel jong als oud elkaar ontmoeten, duurt van 9.30 tot 14 uur. 

De benodigde handwerktuigen worden ter beschikking gesteld. Wel moeten deelnemers 
zelf zorgen voor stevige kleren en schoeisel. Iets te drinken staat klaar. In de middag is er 
soep met broodjes bij Naturschutzstation Wildenrath.  
 
Trefpunt is om 9:30 uur op het parkeerplaats Naturparkweg 2 in Wegberg-Wildenrath. 
Vanuit hier carpoolen we naar de locatie (ca. 2 km). 

S.v.p. Aanmelden per telefoon of e-mail tot uiterlijk 1 november 2017 bij: 
Silke Weich, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Tel. 0475 386492,  

silkeweich@grenspark-msn.nl 

of via de website www.natuurwerkdag.nl (zoeken naar locatie Kuhberg). 
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