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PERSBERICHT                                Nieuwstadt, 1 april 2008 
 

De korenwolven van Stichting De Groene Sporenwolf 
Stichting De Groene Sporenwolf had aangekondigd vandaag, dinsdag 1 april 2008, 
een aantal korenwolven te gaan uitzetten op de open ruimte (de huisweide) nabij 
Huize Witham in Nieuwstadt. De actiegroep wilde tot deze opmerkelijke actie over 
gaan vanwege de op handen zijnde bebouwing van dit, uit cultuurhistorisch 
oogpunt, unieke dorpsgezicht. Bij mensen die zaterdag 29 maart jongstleden het 
paginagroot artikel in de Limburgse dagbladen over de dreigende verdwijning van 
de goeie 1-april-grap hebben gelezen, had een lichtje moeten gaan branden toen zij 
kennis namen van het voornemen van Stichting De Groene Sporenwolf. 
 
Het persbericht dat Stichting De Groene Sporenwolf zondag 30 maart liet uitgaan 
over de voorgenomen actie heeft in elk geval iets ongekends teweeg gebracht. De 
landelijke en provinciale media hingen onafgebroken aan de lijn. Het ANP, De 
Telegraaf, Dagblad De Limburger, het AD, het NOS-Journaal, het Limburgs Dagblad, 
het Agrarisch Dagblad, NRC (om er maar een paar te noemen): allemaal wilden ze 
weten wat er nu precies stond te gebeuren daar in het Limburgse Nieuwstadt! Veel 
landelijke en provinciale dagbladen publiceerden het persbericht zondag of de 
dagen erna op hun website en in veel gevallen ook in de kranten zelf. Wat Stichting 
De Groene Sporenwolf betreft was de grap al geslaagd op het moment dat velen, en 
met name de media, er met grote voeten intrapten.   
 

Projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert heeft vergevorderde plannen 
om op de huisweide nabij Huize Witham 26 woningen te gaan bouwen. De 
gemeente Echt-Susteren staat niet onwelwillend tegenover dit bouwplan. 
Omwonenden hebben echter grote bezwaren tegen de aantasting van dit 
karakteristiek stukje Nieuwstadt. Stichting De Groene Sporenwolf 
ondersteunt die bezwaarmakers. Mensen die de leden van de Stichting De 
Groene Sporenwolf een beetje kennen hadden op de vingers van één hand 
kunnen uittellen dat die nóóit zullen overgaan tot het misbruiken van een 
beschermde diersoort als de korenwolf om een doel te bereiken maar zich 
wél zullen bedienen van alle hen ten dienste staande wettelijke middelen 
zoals dat eerder ook gebeurd is in de strijd om het openhouden van de 
overweg aan de Neerveldsweg en het tegenhouden van het verfoeide 
yardspoor, beiden in de kern Nieuwstadt. In plaats van de bedreigde 
viervoeter hebben wij dan ook de vloeibare “Korenwolf” uitgezet, het 
kostelijk witbier van de Gulpener Bierbrouwerij. Eenieder die er toe 
bijgedragen heeft dat wij een aantal uitermate amusante dagen achter de 
rug hebben, danken wij van harte!   

 
Bestuur Stichting De Groene Sporenwolf 


