Een mooi stukje nieuwe natuur aan de flanken van Herperduin

UITNODIGING

O P E N I N G E N A A N P L A N T N I E U W E N AT U U R
Je kunt meer bereiken,
…meer dan je denkt
…meer als je samenwerkt
…meer als je de juiste krachten en middelen bundelt

Stichting Nieuwe Natuur is trots dat, mede dankzij de mensen die een plek op natuurbegraafplaats
Maashorst hebben gekocht en de bijdragen van Groen Ontwikkelfonds Brabant en Trees for All,
er een nieuw stukje natuur bijkomt. Nieuwe natuur aan de rand van Herperduin, onderdeel van
Natuurgebied De Maashorst. Een stukje natuur in de overgang naar open veld, waar verschillende
soorten bomen en struiken zorgen voor nieuw bos en meer diversiteit in de natuur. Daar waar
voorheen gras en mais groeide op landbouwgrond, planten we meer dan 2.000 jonge boompjes.
We ontwikkelen een plek waar flora, fauna en de mens zich thuis voelen. Een plek met nieuw leven,
een stukje nieuwe natuur.
Wij nodigen u van harte uit om met ons de opening te vieren op:
Vrijdag 27 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: tegenover Hoefstraat 15 in Herpen
In de komende weken wordt het natuurgebied ingericht en planten we alvast het merendeel van de
boompjes.
Programma
Het programma begint om 14.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom. We starten met een
wandeling van ongeveer 2,5 kilometer door het (heuvelachtige) bos en vertellen over dit bijzondere
gebied. Na de wandeling gaan we samen de laatste boompjes plaatsen. Om 16.30 uur sluiten we af
met een drankje.
Naast het team van natuurbegraafplaats Maashorst zijn ook Groen Ontwikkelfonds Brabant en Trees
for All aanwezig. Namens Provincie Noord-Brabant zal gedeputeerde Rik Grashoff aanwezig zijn.
Bent u erbij op 27 maart? Dan ontvangen wij graag een bevestiging van uw komst via
www.stichtingnieuwenatuur.nl/aanmelden
Kunt u niet bij deze middag aanwezig zijn? Later dit jaar biedt natuurbegraafplaats Maashorst de
wandeling nogmaals aan. Mocht u hier interesse in hebben kunt u een mailtje sturen naar:
contact@maashorst.nl. Meer info hierover vindt u tegen die tijd ook op de website van
natuurbegraafplaats Maashorst: www.maashorst.nl.
We begroeten u graag op 27 maart!
Het bestuur van Stichting Nieuwe Natuur,
Ton Rombouts, Teo Wams, René Poll

Stichting Nieuwe Natuur is een initiatief van Natuurbegraven Nederland, in samenwerking met
Natuurmonumenten. De stichting wil meer natuur en waardevolle landschappen realiseren in Nederland. Dit
doen we vanuit de gedachte dat de natuur van belang is voor het welzijn van mensen. Voor meer informatie kijk
op onze website: www.stichtingnieuwenatuur.nl

