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Wandelen rond de Haarsteegse Wiel
zondag 12 juli 2015
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Haarsteegse Wiel
Vertrekpunt: bij de ijsbaan – Oude Haven in Haarsteeg
Gids: Peter van der Velden
De maandelijkse wandeling richt zich in juli op de natuur rondom de
Haarsteegse Wiel. En van de grootste wielen van Nederland!
Vogelsoorten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld de roerdomp,
ijsvogel, visarend, slechtvalk, bruine kiekendief, wilde eend en kleine
zwaan. De havik broedt er ook. In de winter gebruiken trekvogels
het gebied als rustgebied. Met name de smient, pijlstaart en veel
verschillende eendensoorten kun je er dan vaak zien.
Ga voor meer info naar http://www.natuurenmilieuheusden.nl
Energiek Heusden biedt switchservice aan
Bij veel huishoudens in de gemeente Heusden viel enkele weken
geleden de energienota op de (muis)mat. Wist u dat u enkele
honderden euro’s per jaar kunt besparen door over te stappen naar
een andere leverancier? Energiek Heusden, helpt u daarbij. Aan u de
keus wat voor soort contract u wilt en voor hoe lang. Wilt u gewone
(grijze) of groene stroom, gewoon (grijs) of groen gas, een vast of
variabel tarief en welkomstkorting etc.?
In het energiecafé Switchservice krijgt u informatie over de
achtergronden van uw energienota, over switchen, en nog veel
meer. Het energiecafé Switchservice vindt plaats op
6 juli in basisschool De Duinsprong, Schimmelpennickstraat
22 te Drunen, en op
16 juli in het gemeentehuis te Vlijmen,
Aanvang beide keren om 19.30 uur, einde 21.30 uur.
Vrije inloop vanaf 19.00 uur.
Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl/nieuws

Werkgroepenoverleg op herhaling
In november gingen actieve leden van verschillende werkgroepen op
de fiets in Drunen een aantal lopende projecten af. Die uitwisseling
tussen de verschillende groepen beviel zo goed dat we dat op 6 juni
hebben herhaald. Deze keer gingen we naar het oostelijk deel van
onze gemeente. Op vrijdag waaide, stortregende en donderde het.
Op zaterdag was het gelukkig windstil, droog en zonnig. Een perfect
begin van de dag.
Ga voor meer foto’s en een uitgebreid verslag naar
www.natuurenmilieuheusden.nl
Samen planten en oogsten
De samentuiniers van De Zwollemoer hebben enorm druk geplant,
begoten en gewied, maar ze zijn inmiddels ook begonnen met
oogsten - aardbeien, courgettes, erwtjes, tuinbonen, ruccola,
aardappelen, uien....alles heerlijk vers uit eigen samentuin.
(foto Ans Tiebosch)

Samentuinen op woonmarkt Geerpark
Enthousiast bezochten honderden mensen op zaterdag 20 juni de
Woonmarkt in het Geerpark in Vlijmen. Onze vereniging stond er
met een eigen kraampje. Tijdens de markt is de samentuin aan
Duizendpoot officieel geopend door wethouder Mart van de Poel.
Hij verraste de samentuiniers met een nieuwe hark en schoffel.
Klik voor het bericht in het Brabants Dagblad op www.bd.nl.
Doe de Zonnescan!
Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u
in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan
Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant.
Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw
adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie
die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van
zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de
energierekening. Zonnescan Brabant is de eerste online tool die de
voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart
brengt.
Ga voor meer info naar www.brabant.nl .
Blauwgrasland terug in Vlijmens Ven!
De kiem is gelegd! Zeldzaam blauwgrasland kan weer wortelschieten
in het Vlijmens Ven. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
hebben hier afgelopen week, in het kader van het LIFE+ project
Blues in the Marshes, maaisel van blauwgraslanden uit de
Moerputten uitgestrooid.
Op de hoek van de Vendreef en de Wethouder Buulweg in
Vlijmen kun je de komende jaren de terugkeer van dit bloemrijke
grasland volgen.
Voor meer info: www.natuurmonumenten.nl/blauwgrasland...
De laatste nieuwsbrief vind je op
www.natuurmonumenten.nlnieuwsbrief_nr3

Schonere vakantie
Op vakantie, maar het milieu ontzien. Met ons boerenverstand
kunnen we al wel inschatten dat verre vliegreizen zo ongeveer het
slechtste is wat we kunnen doen. Met compenseren van de CO2
uitstoot kun je dat nog weer een beetje goedmaken (b.v. via
www.greenseat.nl of www.TreesForTravel.nl).
Lastiger is het om de milieuschade van een vakantielocatie te
meten. Er is inmiddels een woud van een zestig keurmerken op dit
gebied; daar zie je door de bomen het bos niet meer.
De site www.bookdifferent.com probeert daar een oplossing voor te
zijn. Je kunt daar kiezen voor groene hotels; de boeking loopt via
booking.com. En van wat de stichting aan jouw boeking verdient
mag jij de helft doneren aan een goed doel.
Fietsende Nederlander leeft langer
Nederlanders leven door hun gewoonte om te fietsen gemiddeld
een half jaar langer dan de niet-fietsende wereldbevolking. Ook
voorkomt fietsen ongeveer elfduizend sterfgevallen per jaar in ons
land. Dit blijkt uit een studie van het Healthy Urban Living
onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht. Deze studie is
op 11 juni gepubliceerd in de American Journal of Public Health.
Een gemiddelde Nederlander zit zo’n 75 minuten per week op de
fiets. Dat is goed voor ruim een kwart van het totaal aan alle ritjes
die hij maakt. Dat onze Hollandse fietscultuur ons gezonder maakt,
vermoedden we al, maar hoeveel gezonder was nooit bekend.
Totdat Utrechtse onderzoekers Nederlandse fietsstatistieken
combineerden met een vernieuwd rekeninstrument van de
Werelgezondheidsorganisatie (WHO).
Met deze rekentool konden de Utrechtse onderzoekers inschatten
hoeveel het Nederlandse sterftecijfer afneemt door het fietsgebruik.
Zo konden ze berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur,
ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week
kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer
leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zo’n
elfduizend vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen.
Ga voor het hele artikel naar www.uu.nl.
Aantal dode fietsers blijft gelijk, Fietsersbond heeft wel zorgen
In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in
Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal
verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven. Dat geldt ook voor het
dodental onder fietsers en bestuurders of passagiers van brom- en
snorfietsen.
Het dodental onder fietsers bleef nagenoeg gelijk. Er kwamen 185
fietsers om het leven in 2014, 106 daarvan waren 65 jaar of ouder.
Het dodental onder voetgangers nam af tot 49 in 2014, ten opzichte
van 56 in het voorgaande jaar.
Ga voor meer info naar www.fietsersbond.nl of www.fietsberaad.nl .

Actieplan duurzame landbouw
Met alle recente aandacht voor de schadelijke effecten van
bestrijdingsmiddelen zien we dat de huidige landbouw tegen zijn
grenzen aanloopt. De Brabantse Milieufederatie wil naar een ander
landbouwsysteem toe. Een landbouwsysteem dat niet ten koste
gaat van onze natuur, onze bodem en ons water.
Door meer in te zetten op een landbouw die de kracht van de natuur
benut in plaats van tegengaat, een landbouw die ziekten en plagen
voorkomt in plaats van ze te moeten bestrijden. Daarom hebben we
een lokaal actieplan opgesteld.
Ga naar de site van de BMF voor meer info.

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

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.

