
Waar geven we natuur de ruimte 
en waar zetten we het naar onze 
hand?  De keuze is altijd een com-
promis tussen verschillende be-
langen. Leo Kramer, oud-mede-
werker Cultuurtechniek bij de ge-
meente Gulpen-Wittem, neemt ons 
mee in een wandeling door één 
van de mooiste plekjes van Zuid-
Limburg: de kasteeltuinen van Bui-
tenplaats Wijlre en het omliggende 
natuurgebied. En laat ons goede 
en slechte resultaten zien van 
menselijk ingrijpen. 
De excursie start in het Koetshuis, 
waar we in de Eyck kamer verwel-
komd worden met koffie/thee en 
vlaai. In de vier vertrekken van het 
Koetshuis staat de solotentoon-
stelling Aether van beeldend kun-
stenaar Giuseppe Licari (1980, Ita-

lië). Licari toont aan hoe de mens 
zijn natuurlijke omgeving tart en 
misbruikt en hoe groot het vermo-
gen van de natuur is om dit men-
selijk ingrijpen te verdragen.
Na de excursie kun je zonder kos-
ten ook nog in het Hedge House 
de expositie Trouble Wandering (to 
eternity) bezoeken. 
Kijk voor meer info over kunst in 
Buitenplaats Wijlre op:
www.kasteelwijlre.nl/nl/heden/

Deelname kost € 13,50 voor IVN-
leden en € 15,00 voor niet-leden. 
Houders van een Museumkaart 
krijgen € 9,00 korting.
Naast de begeleiding van de ex-
cursie is inbegrepen de entree van 
de Buitenplaats en de koffie/thee 
met vlaai bij ontvangst.

Voor verdere informatie kun je 
bellen met Hugo Bloksma: 
06 53160247.

Aanmelden is verplicht. Graag per 
mail: hbloksma@xs4all.nl. 
Geef aan of je:
1) met de auto komt en hoeveel 
personen je kunt meenemen óf
2) dat je graag wilt meerijden óf
3) dat je op eigen gelegenheid naar 
Wijlre gaat.
Na aanmelding ontvang je een be-
vestigingsmail en een betalings-
verzoek. De aanmelding is defini-
tief na ontvangst van de betaling.
Het aantal deelnemers is beperkt 
tot 20.

IVN	Maastricht	draagt	bij	aan	een	duurzame	samenleving	
door	mensen	te	betrekken	bij	natuur,	milieu	en	landschap

www.ivn.nl/maastricht

Zondag 20 november van 11.00 tot 14.00 uur
Start: koetshuis Buitenplaats Wijlre

Natuur in onze handen
Wandelexcursie met bezoek aan Buitenplaats Wijlre
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