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Samen de natuur in Geerpark ontdekken!
Op 8 september organiseert de gemeente een wandeling door
Geerpark, de in aanbouw zijnde duurzame wijk in Vlijmen.
Landschapsarchitect Thomas Jansen vertelt alles over de
bijzondere natuur, de dieren en natuurlijke apotheek in
Geerpark.
Wil jij de natuur ontdekken in dit bijzondere gebied? Ga mee
op stap!??
Vanaf 18.30 uur verzamelen we bij de parkeerplaats aan de
Duizendpoot. Rond 19.45 uur (net voor zonsondergang) zijn
wij weer terug. Er is plaats voor maximaal 30 personen. Geef
je op, via, mailto:info@geerpark.nl, met vermelding van je
naam, telefoonnummer en met hoeveel personen je komt.
Heb je een bepaalde interesse of specifieke vraag aan Thomas
of Team Geerpark; vermeld dat ook, dan gaan we daar op 8
september op in.
Aanmelden kan tot en met 5 september.
Wandeling Hengstven 10 september
Het Hengstven is onderdeel van het Nationaal Park De
Loonse- en Drunense Duinen. Eind 2015 zijn daar
werkzaamheden gestart om het vroegere agrarische
landschap met een rijke natuur in ere te herstellen. Dieren en
planten krijgen zo weer een kans.
Tijdens de wandeling zal Peter stilstaan bij deze omvorming,
en de gevolgen voor de flora en fauna in het gebied, nu en in
de verwachtingen voor de nabije toekomst.
Verzamelen bij De Rustende jager om 10.00 uur en de
wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Meer info over het Hengstven

Zon op in Heusden
Je hebt een woning, maar je dak is niet geschikt voor
zonnepanelen, te veel schaduw, niet op het zuiden, of je
woont ergens waar het niet toegestaan is om zonnepanelen te
plaatsen.
Energiek Heusden is samen met de gemeente nog op zoek
naar daken voor de postcodes zuidelijk van de A59 zodat
inwoners van de hele gemeente Heusden hier gebruik van
kunnen maken. Energiek Heusden denkt dat in Heusden zo'n
1000 panelen geplaatst kunnen gaan worden in het kader van
de Postcoderoos regeling.
Wil je een bijdrage leveren aan de energietransitie en dat het
ook nog geld opbrengt, lees dan via deze link hoe je dat kunt
doen.
Landelijke inwisselactie: tegel eruit, bloembol erin.
Als je op zaterdag 23 september één tegel uit eigen tuin
inlevert bij JUB in Noordwijkerhout krijgt gratis een mix van
veertig verschillende bloembollen.
De bloembollen, die bij moeten dragen aan de biodiversiteit,
zijn geselecteerd op advies van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging omdat ze relatief veel nectar en
stuifmeel produceren. Die zijn beiden van belang voor het
welzijn van bijen.
Een idee voor de gemeente Heusden?
(Bron: http://stad-en-groen.nl/nieuws.asp?id=41-17737)
Bewoners ontwikkelen en beheren Rotterdams stadspark
'Het wordt geen schoffelpark. Eerder een oase van rust, een
stiltepark. Natuurlijk snoeien we wel, maar minimaal', vertelt
bewoner Erik Wemmers over het Essenburgpark in
Rotterdam-West, een groenstrook van zeven hectare naast
het spoor.
Niet de gemeente, maar de bewoners zelf zijn
verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud.
Wie weet een plek in onze gemeente waar dit ook zou
kunnen?
Lees hier het hele artikel
Grote doorbraak in de aardappelsector
Het jonge Wageningse bedrijf Solynta heeft een aardappelras
ontwikkeld dat in hoge mate resistent is tegen phytophthora,
de aardappelziekte. In Nederland wordt 50% van de
toegelaten bestrijdingsmiddelen ingezet om phytophtora
tegen te gaan. Veredelaars en wetenschappers is er veel aan
gelegen alternatieven te vinden om deze schimmelziekte te
bestrijden.
Lees verder

Natuurmakers in beeld
Mensen die zelf natuur maken: in Brabant zie je dat steeds
vaker. Zoals bijvoorbeeld een eigen natuurgebied aanleggen
of voedselbomen aanplanten op het eigen bedrijf: er zijn
steeds meer particulieren, ondernemers, organisaties en
gemeenten die dat ook echt doen. En de Brabantse
Milieufederatie ondersteunt dat van harte!
Waarom zelf natuur maken? Omdat het een verrijking is van
de eigen woonomgeving, als buffer tegen klimaatverandering
of als een investering in de toekomst van het eigen bedrijf.
Wat hun motivatie ook is, deze initiatiefnemers hebben met
elkaar gemeen dat ze met bevlogenheid en
doorzettingsvermogen hun eigen project van de grond
hebben getild.
Bekijk de video’s en meer info
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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.

