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Actiegroep gaat korenwolven uitzetten. 
Stichting De Groene Sporenwolf uit Nieuwstadt gaat korenwolven uitzetten op de 
open ruimte (de huisweide) nabij Huize Witham in Nieuwstadt. De actiegroep gaat 
tot deze opmerkelijke stap over vanwege de op handen zijnde bebouwing van dit, 
uit cultuurhistorisch oogpunt, unieke dorpsgezicht. Projectontwikkelaar Van der 
Looy heeft vergevorderde plannen om op de huisweide 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 de 
bezwaarmakers en gaat derhalve over tot actie. 

   

Door het uitzetten van de korenwolven kan er voorgoed 
een  streep door alle bouwplannen getrokken worden, 
nu en in de verre toekomst. De korenwolf is een 
beschermde diersoort en in zijn habitat mogen geen 
initiatieven ontplooid worden die zijn leefomstan-
digheden in gevaar brengen. De korenwolven zijn 
verkregen via een fokker uit Duitsland. Het uitzetten 
van de dieren zal aanstaande dinsdagmiddag om 19.00 
uur gaan  plaatsvinden. De diertjes zullen worden 
uitgezet door GroenLinks Tweede Kamer-lid Wijnand 
Duyvendak, die hierbij geassisteerd wordt door Toine 
Wuts van de Milieufederatie Limburg en Groene 
Sporenwolf-voorzitter Evert Masthoff. Duyvendak heeft 
een speciale band met de Echt-Susterense kern 
Nieuwstadt. Hij heeft zich in het verleden in de Tweede Kamer diverse malen hard 
gemaakt voor het open houden van de spoorwegovergang aan de Neerveldsweg en 
met succes! De plechtigheid op de huisweide van Huize Witham zal aanstaande 
dinsdag muzikaal worden opgeluisterd door de Nieuwstadtse Harmonie Les Amis 
Réunis. Stichting De Groene Sporenwolf roept de inwoners van Nieuwstadt op om 
door hun aanwezigheid bij het uitzetten van de korenwolven hun bezorgdheid 
kenbaar te maken aangaande de bouwplannen op huisweide Witham. De 
omliggende wegen en straten rond de huisweide zullen aanstaande dinsdag in 
verband met de uitzetting tussen 17.00 en 22.00 uur voor alle verkeer worden 
afgesloten. 
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