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Wandelen in de Duinen
De maandelijkse wandeling van de Natuur- en
Milieuvereniging gemeente Heusden voert u op
zaterdagmorgen 8 juli door de Loonse en Drunense Duinen.
Dit enorme, prachtige gebied met zijn afwisseling van bos en
zandverstuivingen is al in de late middeleeuwen ontstaan.
Wil je mee, meld je dan aan via
info@natuurenmilieuheusden.nl . Wie het eerst komt, het
eerst maalt! Deelname is gratis. Goed schoeisel aanbevolen.
Na aanmelding ontvangt u het precieze tijdstip en de
verzamellocatie.
Ganzentelling
Zaterdag 15 juli vindt de jaarlijkse zomertelling van de ganzen
plaats. U bent van harte welkom om mee te tellen.
Op woensdag 5 juli 2017 organiseert de Faunabeheereenheid
een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. De
bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de ZLTO in Den
Bosch. Ga voor meer info en programma naar onze site.
Heel Heusden Bespaart deel 2 van start
Op maandag 15 mei is een team van Gemeente en Energiek
Heusden gestart met het inpakken van de brieven voor Heel
Heusden Bespaart in de overige kernen.
Na de kick-off van 13 april jl. waarin de actie voor de kernen
Drunen, Elshout en Nieuwkuijk werden aangekondigd is het
nu de beurt aan de overige kernen.
Aanmelden kan via www.energiekheusden.nl.

Foto's maken in het Vlijmens Ven
Zondagmiddag 21 mei brachten enkele leden een middagje
door in het Vlijmens Ven om foto's te maken. Aan de hand van
diverse tips van de fotografen van onze vereniging zijn mooie
en bijzondere plaatjes geschoten. Maar de meeste aandacht
kreeg wel een verzameling eitjes op een blad in de sloot.

(foto: Werner de Visser)

De fotomakers kwamen er die zondagmiddag niet uit, maar
via deskundige hulp weten ze nu dat het de eitjes zijn van
de slijkvlieg / elzenvlieg (Sialis lutaria). Het was een leuke
middag.
Ook een idee voor een middagje natuurfoto's maken in de
gemeente? Stuur je suggestie naar de fotowerkgroep
anja.kleijn@gmail.com.
Nieuwsbrieven Weidevogels
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, werkzaam in
Waalwijk en Heusden, blijft actief. We ontvingen twee
nieuwsbrieven.
Nieuwsbrief No.3 bericht over de tellingen in mei van elk van
de 7 groepen in de verschillende gebieden. Onder ander een
interessante observatie van predatie door kraaien.
Nieuwsbrief No.4 geeft een overzicht van alle tellingen in
2017. In totaal zijn 231 legsels gevonden, iets meer dan de
221 van vorig jaar. Vooral predatie blijkt een groot probleem.
Zon op Heusden gaat van start
Eindelijk is het dan zo ver. Het eerste dak waarop
zonnepanelen gelegd kunnen worden is beschikbaar. Het gaat
om het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden. Op dit dak
kunnen zo'n 200 panelen geplaatst worden ten behoeve van
inwoners van Heusden die zelf geen geschikt dak hebben
maar toch willen besparen op hun energierekening.
Lees verder
Meer toezicht in Brabantse natuur
Opsporingsambtenaren die actief zijn in de buitengebieden
van Noord-Brabant krijgen meer vrijheid. Door afspraken die
gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en de
provincie maakten, mogen zij ook optreden buiten hun eigen
werkgebied.
Brabantse natuurgebieden kennen specifieke problemen zoals
de dump van drugsafval, wildcrossers en stroperij. Bijzondere
opsporingsambtenaren hadden tot dusver alleen
toestemming op te treden op het gebied van hun werkgever.
Onder voorwaarden mogen ze nu ook op elkaars grondgebied
optreden. Wildcrossen krijgt de komende tijd extra aandacht.
Ga voor het hele bericht naar binnenlandsbestuur.nl.

Deze helden leven zonder afval; en jij?
In Nederland produceren we per persoon zo’n anderhalve kilo
afval per dag. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander
per jaar wel 500 kilo huishoudelijk afval per jaar produceert!
De helft van al dat afval leveren we gescheiden in zodat het
hergebruikt kan worden, maar de andere helft kan een grote
schade aan het milieu toebrengen.
Gelukkig zijn er een hoop wereldverbeteraars die laten zien
dat het heel anders kan. Op deze blogs kun je hun
inspirerende verhalen en tips vinden om te leven zonder afval.
Wind op land
In Nederland komen steeds meer windmolens te staan. Elke
provincie heeft een eigen doelstelling die in het SEREnergieakkoord is afgesproken. Maar die doelstelling wordt
niet overal gehaald.
Natuur- en Milieuorganisaties betreuren dit, maar zien wel
kansen.
Lees verder op de site van de BMF.
Wie fietst leeft langer en gezonder
Fietsen is gezond, dat weten we natuurlijk al een tijd. Maar uit
recent onderzoek blijkt pas goed hoe groot het effect van
fietsen is op je welbevinden. Dat leidt zelfs tot een langer
leven: elke minuut dat je fietst leef je langer, zou je kunnen
zeggen.
Ga voor het hele bericht met veel informatie over de relatie
tussen fietsen en gezondheid naar duurzaamnieuws.nl.
Hobbyimkers bedreiging voor bijen
Bijenhouder Erik Dolstra is ervan overtuigd dat bijensterfte
niet door gewasbeschermingsmiddelen veroorzaakt wordt,
maar door de varroamijt. Hobbyimkers zouden te weinig aan
bestrijding van de parasiet doen.
Lees verder
BMF steunt eerste stap op weg naar transitie veehouderij
De provincie Noord-Brabant heeft een pakket maatregelen
neergelegd om een serieuze stap te zetten op weg naar een
maatschappelijk gedragen en duurzame veehouderij in
Brabant.
De BMF is blij met deze eerste, noodzakelijk stap, maar
realiseert zich ook dat we er hiermee nog lang niet zijn.
Lees verder
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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.

