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Wandeling bij de Roeivijver
Datum:
zondag 9 augustus 2015
Tijd:
10.00 uur
Duur:
ongeveer twee uur
Vertrekpunt:
de parkeerplaats aan de Duinweg in Drunen
Gids:
Peter van der Velden
In augustus voert de maandelijkse wandeling van de Natuur- en
Milieuvereniging gemeente Heusden u naar de Roeivijver in Drunen.
De Roeivijver is ontstaan t.b.v. zandwinning voor de A59, de
Maasroute. De naam zegt het al: vroeger werd hij gebruikt als
roeivijver. Tegenwoordig ligt er aan de westzijde een ijsbaan en
rondom loopt een fraai wandelpad.
Peter vertelt u meer over de flora en fauna ter plaatse.
Natuurtoer voor startende en ervaren samentuinders
Zaterdag 26 september op tuinderij De Es in Haaren.
Op zaterdag 26 september organiseert de Brabantse Milieufederatie
in het kader van de Natuurtour een bijeenkomst in Haaren voor
zowel startende als ervaren samentuinders. Voor ervaren
samentuinders is het een evenement om meer kennis rondom
bepaalde thema’s op te doen.
Startende tuinders kunnen deze trefdag juist zien als extra stimulans
om daadwerkelijk te beginnen met hun samentuin. Bovendien is er
een fietsroute langs twee samentuinen in Haaren uitgezet en een
wandeltocht over de prachtige zorgtuinderij de Es.
Presentaties over samentuinen, waaronder De Zwollemoer door
Anja Kleijn. Verder workshops en een kijkje nemen bij tuinen. Van
11:30 tot 16:30, 15 euro incl. lunch.
Voor aanmelden, klik hier.

Waakvlam 2015
Rien Melis is binnen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente
Heusden ’n man van grote verdiensten.
Hij zet zich al vele jaren voluit en toegewijd in voor de vereniging als
een accuraat penningmeester en als heel actief lid van de werkgroep
landschapsbeheer. Daarnaast is Rien ’n groot kenner van prachtige
vliegende insecten, graadmeters voor de kwaliteit van waterrijke
natuurgebieden: de libellen. Hij inventariseert deze muggen etende
vliegeniers in de gemeente Heusden.
Voor zijn vele verdiensten voor de vereniging werd hem tijdens de
ledenvergadering van dit voorjaar de waakvlam 2015 toegekend.
Herman Peters, die de waakvlam in 2014 kreeg uitgereikt, had zich
geen betere opvolger kunnen wensen.
Haal de zomer in je huis
Met de nieuwe foto's van deze zomer in de fotogalerij waan je je in
een van de samentuinen in onze gemeente en je kan het rondje met
de leden van de werkgroepen langs hun activiteiten van begin juni
nog eens beleven.
Ga voor de foto’s naar de fotogalerij.

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 2015’
De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 30 september
2015 in ’s-Hertogenbosch voor de derde keer het symposium
‘Biodiversiteit en Leefgebieden’.
Het symposium is voor vrijwilligers en professionals die zich inzetten
voor de Brabantse natuur, bij onder meer terreinbeheerders,
gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarisch
natuurverenigingen en adviesbureaus. Om samen stil te staan bij
wat er tot nu toe is bereikt in Noord-Brabant als het gaat om
biodiversiteit en leefgebieden.
Dit symposium wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant
georganiseerd door de Zoogdiervereniging, RAVON en FLORON.
Wanneer u vragen heeft over het symposium, kunt u die sturen naar
symposiumbiodiversiteit@zoogdiervereniging.nl.
Weidevogelbeheer Brabant 2015
Voor de meeste groepen die aan weidevogelbeheer doen in Brabant
was dit jaar een matig tot slecht jaar omdat veel legsels verloren
gingen door predatie en veel jongen kort nadat ze uit het ei waren
gekomen sneuvelden.
Bij een van de middagen dat wij in De Zeeg op pad gingen was
opeens een mannetje scholekster zeer actief en scheerde over onze
hoofden. Na intensief zoeken werd toch geen nest gevonden. Zo
begint de blog van lid Ton Hannink. Zie voor de rest van de blog van
Ton Hannink: brabantslandschap.nl/blog .
Ga voor meer info over weidevogelbeheer in onze regio naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/inventarisatie_weidevogels .

Meer vogels in uw tuin?
Vogels beschermen doen we samen. Met vrijwilligers, met
terreinbeheerders, met natuurbeschermers, met boeren. En
natuurlijk ook samen met u! Want iedereen kan zelf een bijdrage
leveren aan vogelbescherming. Bijvoorbeeld met een
vogelvriendelijke tuin, waarmee u het leefgebied van vogels helpt
uitbreiden. Vogelbescherming helpt u op weg.
Ga voor het filmpje naar www.vogelbescherming.nl .
Laat je inspireren
Als u weet waar vogels van houden, kunt u ze ook naar uw tuin
lokken. Hoe? Dat leest u in het gratis magazine Vogels Dichterbij.
Maar liefst 68 pagina's volop tuininspiratie. Gratis te bestellen bij
Vogelbescherming.
Vraag het magazine HIER gratis aan.
BMF tekent deal voor 1.000 Nul-op-de-Meter woningen
De Brabantse Milieufederatie heeft donderdag 9 juli samen met
provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, woningcorporaties,
energiecorporaties, banken en onderwijsinstellingen een deal
getekend om in de komende drie jaar 1.000 bestaande woningen in
Noord-Brabant Nul-op-de-Meter te maken. Deze 1.000 renovaties
zijn niet het einddoel maar slechts het begin om de innovatie en
verduurzaming op gang te brengen. In 2050 moeten alle bestaande
800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn gemaakt.
De partijen tekenden de deal tijdens de manifestatie ‘Brabantse
Deal Nul-op-de-meter’. Voorafgaand aan de manifestatie gaven alle
dealpartners aan hoe zij aan de doelstellingen gaan bijdragen. Vraag
die daarbij gelijk opkomt: wat gaat er wanneer in Heusden
gebeuren??
Lees het hele bericht op www.brabantsemilieufederatie.nl .
Brabantse natuur- en milieuorganisaties blij met strengere
stikstofregels
De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en
Natuurmonumenten zijn blij met de strengere stikstofregels die
vanaf 1 juli in de provincie Noord-Brabant gelden. De regels van het
nieuwe provinciebestuur zijn een stap in de goede richting voor een
aantal kwetsbare natuurgebieden in Brabant en voor Brabantse
burgers die al jarenlang overlast ervaren van de intensieve
veehouderij. De overmaat aan stikstof is een van de belangrijkste
bedreigingen van de natuurkwaliteit in Nederland en gevaarlijk voor
de volksgezondheid. Intensieve landbouw, industrie en verkeer zijn
belangrijke veroorzakers van het probleem.
Lees het hele bericht op www.brabantsemilieufederatie.nl .
Douchewater naar het bad
Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 230 kuub gas voor het
verwarmen van douchewater. Voor een huishouden van vier
personen is dat zo’n 400 kuub.
Een groot deel van die warmte kan terug gewonnen worden door
douchewaterwarmteterugwinning (mooi Scrabble woord!).
Hiermee kan van die 400 kuub ongeveer 180 kuub bespaard
worden. Een terugverdien tijd van vijf tot negen jaar.
Weer een stapje in de richting van het energie neutrale huis.

Bijen verdienen 3.000 dollar per hectare
Geen boer die er ooit een rekening voor kreeg, maar eigenlijk
zouden bijen 3000 dollar per hectare moeten krijgen, wegens
‘bevruchting van gewassen’.
Zouden alle wilde bijen een gezamenlijk rekencentrum hebben dat
wereldwijd deze nota’s verstuurde, dan draaiden ze met elkaar een
omzet van miljarden dollars per jaar.
Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Het is interessant
dat ‘ecodiensten’, zoals die van wilde bijen, nu een prijskaartje
krijgen. Er zijn nog veel meer ‘services’ die de natuur ons gratis
levert en die wij als heel gewoon beschouwen.
Ga voor het hele bericht naar www.p-plus.nl.
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