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Wandeling Eendenkooi Sompen Zooislagen
Net buiten Haarsteeg ligt een verborgen pareltje: de eendenkooi
Sompen en Zooislagen. Op zondagmorgen 9 april neemt gids Jok van
Bijnen u mee in een wandeling door het gebied.
Normaal gesproken is deze kooi – sinds 1956 in het bezit van
Staatsbosbeheer – verboden toegang. In dit kleine natuurgebied
groeit een aantal bijzondere planten, waaronder grote pimpernel,
echte koekoeksbloem en waterdrieblad. De gevlekte orchis, een
libel, en een vogel als de blauwborst vertoeven er graag.
Wil je mee, meld je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Na aanmelding ontvang je tijdstip en de start-locatie.
Welkom bij het 25ste Repair Café
Donderdag 13 april 2017 van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen. (U kunt
binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan.)
Dit is de 25ste Repair Café in Drunen. Dit feit willen we samen met de
vrijwilligers en de bezoekers een feestelijk tintje geven. Koffie, thee
en koek staan voor iedereen klaar.
Verder heeft de Wethouder van o.a. Duurzaamheid en Milieu, Mart
van der Poel, toegezegd deze keer met een kapot apparaat langs te
komen. Op deze manier draagt ook de wethouder bij aan het
verminderen van de afvalberg en beperking van de CO2-uitstoot.
In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte
spullen: zoals kleding, fietsen, elektrische apparaten, kleine houten
meubels en speelgoed, elektronica, computers, laptops, printers, et
cetera. Aanwezig zijn: een kleermaakster, een houtbewerker,
elektriciens, fietsenmakers, pc- en elektronica deskundigen, et
cetera. Eventuele nieuwe onderdelen zelf meenemen.

Mei-wandeling Roeivijver gaat niet door
Omdat op de geplande datum geen gidsen beschikbaar zijn, zal de
wandeling rond de Roeivijver op 14 mei NIET doorgaan.
Vlinderveld Idylle
In de laatste uitgave van het blad ‘Idylle’
twee mooie foto’s van ons Vlinderveld.
In mei meer zand dan groen. In
augustus een voor vlinders idyllisch
plaatje.
Ga een grotere uitvoering van de foto’s
naar natuurenmilieuheusden.nl .
Meer info over idylles op vlindernet.nl.

Onze vereniging blijft Heidijk onderhouden
Een van de mooiste en belangrijkste natuurgebieden in onze
gemeente is de Heidijk, die als een lint van oost naar west loopt. De
dijk is belangrijk als verbindingszone tussen de verschillende
natuurgebieden, maar ook vanwege zijn warme zuidhelling, waar
veel dieren en planten dol op zijn.
De landschapsgroep van de Natuur- en milieuvereniging onderhoudt
de dijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk, een afstand van ruim 6
kilometer. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het verwijderen
van de prunus en het open houden van de warme stukken dijk. In de
zomermaanden wordt er niet gewerkt, maar wordt er
geïnventariseerd.
De kleine vuurvlinder, het bruin blauwtje en het oranje zandoogje
zijn vlinders die we regelmatig zien. Nu de vijf jaar op zijn eind
lopen, komt de vraag hoe gaan we verder? Wij vinden het erg
belangrijk dat de ecologische waarden behouden blijven of zelfs
versterkt worden en daarom gaan we graag verder. Ook de mensen
van de gemeente, met wie we ieder kwartaal contact hebben
dachten er zo over. Men was erg positief over ons werk, over de
resultaten en over de samenwerking. Daarom is besloten om de
overeenkomst in zijn huidige vorm te continueren. Een nieuw
contract voor de volgende jaren wordt opgesteld.

Werkgroep helpt Natuurmonumenten
De landschapsgroep werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden.
Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het
Waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand- en
spandiensten verricht.
In het Brabants Dagblad van 28 maart jl. stond een mooie reportage
over het werk dat voor Natuurmonumenten is uitgevoerd aan de
Zeedijk bij Elshout.
Ga voor het hele verhaal natuurenmilieuheusden.nl .
Woonveste zet zich in voor energiebesparing
Woonveste investeert in energiezuinige woningen, zowel bij
bestaande woningen als bij nieuwbouw. Dat is goed voor de
portemonnee van de huurders, en goed voor het milieu.
In de komende tien jaar gaat Woonveste 1.200 woningen
renoveren, en er gelijk ‘Nul op de Meter’ woningen van maken.
Ook in het Geerpark, de in aanbouw zijnde duurzame wijk in
Vlijmen, bouwt Woonveste volop nieuwe energiezuinige huizen.
Ga voor het hele artikel naar natuurenmilieuheusden.nl/Woonveste.
Heel Heusden Bespaart definitief van start
De succesvolle pilot "Drunen Noord Bespaart" krijgt een vervolg met
“Heel Heusden Bespaart”. Een energiebesparingsproject voor
particuliere woningen welke gebouwd zijn voor 1976 in de gehele
gemeente Heusden.
In het voorjaar van 2016 hebben Energiek Heusden en de gemeente
samen zo’n project uitgevoerd in Drunen Noord. De resultaten
waren, in vergelijking met andere projecten in het land, zeer goed:
circa 8% van de aangeschreven eigenaren heeft een advies laten
uitbrengen en een kleine 4% heeft daadwerkelijk maatregelen
genomen.
Inwoners van Heusden, met een woning die gebouwd is tussen 1925
en 1975, kunnen zich inhet nieuwe project aanmelden voor een op
maat gesneden advies. Het advies komt tot stand op basis van een
persoonlijk gesprek met een gecertificeerd adviseur, gewoon bij u
thuis.
Alle in aanmerking komende inwoners van Heusden krijgen t.z.t. een
persoonlijke uitnodiging om aan dit project deel te nemen.
Meer info op www.energiekheusden.nl
Heusden 700
In 2018 is de restauratie van de Vesting Heusden vijftig jaar geleden
afgerond en heeft de vesting ongeveer zeven eeuwen stadsrechten.
De gemeente wil dat vieren. Het programma hiervoor mag u mee
samenstellen. Kom met ideeën!
Om u te inspireren heeft de gemeente een tijdlijn vol hoogtepunten
uit de afgelopen zeven eeuwen Heusden samengesteld. Wat zou u
willen vieren?
Ideeën op het gebied van natuur en milieu? Meld het via
www.heusden.nl/7eeuwenheusden .

BMF vreest nieuwe mestfabrieken door provinciale plannen
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is bezorgd over het voornemen
van de provincie om geen beperkingen meer op te leggen aan de
hoeveelheid mest die in Brabant mag worden bewerkt. Dat zet de
deur open voor groei van het aantal mestbewerkingslocaties en
import van mest.
Aan de locaties waar mestbewerking mogelijk wordt gemaakt,
worden door de provincie onvoldoende voorwaarden gesteld.
Verontrustend is verder dat de begrenzing van het bouwblok van
veehouderijen op 1,5 hectare wordt losgelaten. Positief aan de
voorstellen is dat de veestapel in Midden- en Oost-Brabant wordt
begrensd.
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl
In onze gemeente staan tot nu toe geen ‘mestfabrieken’. Laten we
dat zo houden. Wil je weten waar ze wel al staan ga dan naar
brabantsemilieufederatie.nl/nieuws.
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Advertenties

Zonnebloempitten voor de voedertafel
• Op duurzame geteeld door Fa Valckx,
aangesloten bij de stichting
Veldleeuwerik, promotor van duurzame
akkerbouw;
• Af te halen in Hedikhuizen na telefonische
afspraak via Geert Schalken: 06 12 33 06
13
Nog meer weten? Google: firma valckx
zonnepitten.

