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Wandeling bij de Nieuwkuijkse Wiel
zondag 11 oktober 2015
Tijd: 10.00 uur
Start: Emmamolen
U kunt zich weer aansluiten bij de maandelijkse wandeling.
Deze keer zal Peter van der Velden u het een en ander vertellen
over de Nieuwkuijkse wiel en het grootse project ten zuiden
daarvan: het natuurproject HOWABO ( hoog wateraanpak Den
Bosch).
Werken in het natuurpark de Ottershoek
woensdag 14 oktober 2015
Tijd: 9.00-11.45 uur
Locatie: Overlaat, Kanaalweg
Verschillende werkzaamheden staan er vandaag op het programma.
De rasters schoonmaken van braam. Rond de poelen schoonmaken.
Maaien opslag van sleedoorn. Rondje vuil . etc.

Werkmiddag Nieuwkuijkse wiel
Vrijdag 23 oktober 2015
Tijd: 14.00-16.00uur
In de winter van 2012 zijn de oevers van de Nieuwkuijkse wiel
hersteld. In 2014 hebben wij samen met de gemeente en de
omwonenden een natuurwerkdag georganiseerd. Het doel was dat
er een groepje ontstaat dat verantwoordelijkheid neemt en de
natuur rond de wiel gaat bijhouden. Dit vlot nog niet zo. Daarom
neemt onze vereniging samen met de gemeente het initiatief om
komende maand weer een werkmiddag te organiseren.
Als je nu al zin hebt om mee te doen, geef je dan op via
info@natuurenmilieuheusden.nl of joostvanbalkom15@gmail.com

Wandelen in de Nacht van de Nacht
zaterdag 24 oktober 2015
Tijd: 20.00 uur (wandeling duurt ongeveer twee uur)
Locatie: Badweg in Nieuwkuijk, eerste weg links richting wiel.
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de
Nacht van de Nacht.
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd
door de Natuur- en Milieufederaties. Ook de Natuur- en
Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert weer een
wandeling: struinen rond de Nieuwkuijkse Wiel .
Iedereen – ook kinderen – is van harte welkom! Deelname is gratis.
Gids: Peter van der Velden
Meelopen ‘naar’ klimaattop
Met The Climate Miles vraagt Urgenda aandacht voor de actie die
nodig is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en de
aarde leefbaar te houden voor volgende generaties.
Van 1 t/m 29 november loopt Urgenda directeur Marjan Minnesma
512 kilometer van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop
plaatsvindt. Iedereen kan meelopen met The Climate Miles. Iedere
dag loopt er een speciale gast mee, bezoeken we inspirerende
initiatieven, ontmoeten we interessante mensen en lopen we zo’n
20 kilometer.
Op 3 november lopen ze van station Gorinchem naar het Biesbosch
museum in Werkendam. We willen met een aantal mensen uit de
gemeente Heusden gaan meewandelen om onze betrokkenheid te
tonen. Aanmelden via Noor Peters 0416 320031 of via
info@natuurenmilieuheusden.nl.
Ga voor meer info naar www.theclimatemiles.nl.
Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2015
zaterdag 7 november
om 9.00 uur
Torenstraat in Drunen
e

De 15 Landelijke Natuurwerkdag vindt plaats op meer dan 300
locaties verspreid over heel Nederland. De Natuur- en
milieuvereniging gemeente Heusden en Waterschap Aa en Maas
nodigen hierbij iedereen uit om die dag mee te werken in het
natuurgebied de Baardwijkse Overlaat in Drunen.
Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via
www.natuurwerkdag.nl en kom naar het eind van de Torenstraat, bij
de brug hangt een groot spandoek met “Natuurwerkdag” erop.
Heb je nog vragen? Alle informatie is terug te vinden op de site
www.natuurwerkdag.nl.

Open middag bij samentuin De Zwollemoer
Ruim 30 mensen kwamen een kijkje nemen. De samentuinders of
zwollemoerders lieten de bezoekers vol trots hun tuin zien. In iets
meer dan een half jaar is een weiland omgetoverd tot een
ecologische tuin met bloemen, groenten en plaats voor de natuur.
Kom ook eens kijken in de tuin aan de Kooiweg, aan het einde van
het beukenlaantje.
Ga voor meer info over de tuin naar
http://dezwollemoer.jouwweb.nl

Duurzaamheid
In de vorige Digituurlijk een aantal sites besproken waar informatie
over duurzaamheid in Heusden te vinden is.
Omdat gemeenten steeds meer regionaal samenwerken worden ook
regionale kengetallen steeds belangrijker. Een voorbeeld voor een
geografische eenheid op een hoger aggregatieniveau dan de
gemeente, is te vinden op www.rabobank.nl.
Ook op EU niveau is er aandacht voor duurzaamheidmonitoring van
gemeenten. De EU heeft daarvoor de Reference Framework for
European Sustainable Cities. Te vinden op www.rfsc.eu
Ommetje het Waterloopke
Sinds 25 september heeft de gemeente Heusden er weer een
Ommetje bij: ’ t Waterloopke. ‘
Op initiatief van de Agrarische Natuur Vereniging Oostelijke
Langstraat is er twee jaar hard gewerkt om dit Ommetje te
realiseren.
Twee jaar…dat is een hele tijd. Maar de weg kende vele hobbels. Zo
memoreerde Angelique Heddes – van atelier Roodbont in Elshout - ,
die samen met Raas Luijben de kartrekker was. Maar het is gelukt.
De route is gratis af te halen op verschillende punten in de
gemeente: bij het HBT, de bibliotheken en het Rad in Elshout.
Ga voor meer info naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/folder_elshouts_ommetje.

Natuurmaatregelen werpen vruchten af
Over de hele linie gaat het weer wat beter met de biodiversiteit in
Brabant.
Op tal van plaatsen in Brabant zorgen natuurmaatregelen ervoor dat
veel bedreigde en zeldzame planten en dieren weer floreren. Zoals
op De Plateaux bij Valkenswaard en Pannenhoef bij Rijsbergen. Op
de nieuwe heideterreinen en bij de vennen keerden veel soorten
terug zoals Gentiaanblauwtje, Stijve Moerasweegbree, Veldkrekel
en Nachtzwaluw.
In de herstelde blauwgraslanden van de Vughtse Gement,
Moerputten en De Hilver profiteren de sterk bedreigde Spaanse
Ruiter, Melkviooltje en Stijve Ogentroost. Zelfs de door velen ten
dode opgeschreven grutto, watersnip en knoflookpad laten zich
weer zien in gebieden waar maatregelen worden genomen, zoals in
De Hilver en Beerse Overlaat. Ook de zeearend en de boommarter
hebben Brabant onlangs weer weten te vinden.
Ga voor het hele bericht naar www.brabant.nl.
Eetbare planten en kruiden
Heb je de wandeling gemist? Of niet gemist, maar wil je er meer van
weten? Dan zijn er altijd nog boeken die je verder kunnen helpen.
Eten uit de natuur is lekker, gezond en gratis. Wildplukken: eetbare
planten helpt je om wilde bloemen en bladeren te vinden, plukken
en bereiden. Stap op de fiets en vul je tas.
Eenmaal thuis tover je je eigen oogst om in verrukkelijke salades,
hoofdgerechten, dranken en andere lekkernijen. Wat denk je
bijvoorbeeld van brandnetelpesto? Gefrituurde bloesemkoekjes? Of
courgettesoep met madeliefjes? Dat wordt genieten!
Inclusief Wildplukkaart! Hierop oogsttijd, groeiplaats en toepassing
van vruchten & zaden en bloemen & bladeren. Ook separaat
verkrijgbaar.
Ga naar www.bol.com/wildplukker voor een overzicht.
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