DIGITUURLIJK
November 2015 (Jaargang 2-no.12)

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC Vlijmen
telefoon: 073 – 513 0287 / 06 2251 8263
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl
website: www.natuurenmilieuheusden.nl

Wandeling bij de Brand
Datum:
zondag 8 november
Aanvang:
10.00 uur
Duur:
ongeveer twee uur
Vertrekpunt:
café de Rustende Jager in Udenhout
Gids:
Peter van der Velden

(bron: http://www.openstreetmap.org)

De wandeling deze keer aan de zuidkant van de Duinen!
Daar ligt natuurgebied de Brand, eigendom van Brabants Landschap.
“Brand” komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen,
dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die
ste
periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20 eeuw
weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van
bloemrijke weides en vochtige bossen.
Repair Café
donderdag 12 november 2015
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Locatie: De Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen
Wederom een Repair Café in de Stulp in Drunen. Dit keer zal er eer
een kledinghersteller aanwezig zijn.
Wandeling ommetje Herpt
zondag 22 november 2015
Tijd: 13.00 uur
Locatie: café de Ploeg in Herpt
Gids: Hermien van Toorenburg
Het Ommetje Herpt is een route van ongeveer 5,5 km langs
natuurgebied De Oosters en het Oude Maasje. Het Oude Maasje is
hier en daar nog zichtbaar in het landschap. Zo ook de geschiedenis
van Herpt en Oudheusden die terug gaat tot ca. 1100 en 825.
Ga voor meer info over het ommetje naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/Ommetje_Herpt-Oudheusden .

Klimaatparade
Wanneer: 29 november 2015
Hoe laat: 12:00 uur verzamelen
Startlocatie: Museumplein, Amsterdam
e

Aan de vooravond van de 21 VN-klimaattop, roepen Greenpeace,
Oxfam Novib, Milieudefensie en 6 andere organisatie al hun
supporters bij elkaar. Dit is het moment waarop wij van ons moeten
laten horen. Voor een duurzame toekomst, voor een veilig klimaat.
De oplossingen liggen klaar, 61 procent van de Nederlanders wil
maatregelen, maar politici en bedrijven houden krampachtig vast
aan oude, vervuilende keuzes. Ondertussen slaan de gevolgen van
klimaatverandering ons om de oren.
Meld je hier aan voor de klimaatparade
Nacht van de Nacht - vervolg
De wandeling op 24 oktober trok ongeveer 20 personen en was een
succes.
Voor wie nog geen genoeg heeft van de Nacht van de Nacht 2015 is
er nog het een en ander te doen en te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld
tot zaterdag 13 december nog meedoen aan de landelijke
fotowedstrijd. Maak een schokkende, indrukwekkende of prachtige
nachtfoto, stuur ‘m in, en maak kans op één van de drie
fotografiecursussen van natuur- en landschapsfotograaf Johan van
der Wielen! Ga voor meer info naar www.nachtvandenacht.nl.
Ook loopt er vanuit Wageningen momenteel een grootschalig
onderzoek naar de effecten van nachtelijk kunstlicht op flora en
fauna. Op de website http://www.lichtopnatuur.org/nl/ kun je
hierover meer lezen.
Alcoa dag
In oktober hielp een groep medewerkers van Alcoa onze natuurbeheergroep bij het onderhoud van de
Hooibroeken. Voor de tweede keer een groot succes!

Waterschappen luiden noodklok over mest in water
De drie Brabantse waterschappen hebben de noodklok geluid over
de toename van het aantal gevaarlijke stoffen in het water als
gevolg van lozing door mestverwerkingsinstallaties. De
waterschappen roepen het ministerie van Infrastructuur en Milieu
op om landelijke regelgeving te ontwikkelen waarmee de
waterkwaliteit beter wordt beschermd.
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl.

Gemeenten minder duurzaam
Ondanks de toenemende aandacht in coalitieakkoorden voor het
onderwerp duurzaamheid, scoren de Nederlandse gemeenten per
saldo slechter dan vorig jaar op duurzaamheid. Dat blijkt uit de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 2015. In de GDI is voor
alle Nederlandse gemeenten de mate van duurzaamheid bepaald
aan de hand van 24 indicatoren over de drie thema’s van
duurzaamheid: Mens en maatschappij; Milieu, natuur en
grondstoffen; en Economie.
De veranderingen met het voorgaande jaar zijn opmerkelijk:
Tegenover de 6 indicatoren met een hogere gemiddelde score in
2015 dan in 2014 – vooral Vervoerswijze (+1,7), Lucht (+0,5),
Veiligheid (+0,4), Jeugdwerkloosheid (+0,3) en Huishoudelijk afval
(+0,3) – staan 9 indicatoren die achteruit zijn gegaan. Per saldo is de
landelijke duurzaamheidsscore verslechterd.
We laten de auto wat vaker staan, de lucht is schoner en de
samenleving veiliger. We produceren 22 kilo minder afval (4%) en
scheiden het iets beter. De Jeugdwerkloosheid is afgenomen, terwijl
de totale werkloosheid is toegenomen. Juistop het terrein van
Klimaat en Energie – Energiebesparing (-3,0), CO2 uitstoot
wegverkeer (-0,5) en Energiegebruik (-0,2) – is er echter
achteruitgang.
Voor meer info: binnenlandsbestuur.nl en duurzaamnieuws.nl.
Ga voor de GDI meter naar www.gdindex.nl. In de volgende
DIGITUURLIJK gaan we in op de scores voor Heusden.
Door de bomen het bos zien - 2
De GDI-index werd nog niet genoemd in het overzicht met
duurzaamheidsindexen in de DIGITUURLIJK van september.
Navraag bij de VNG leerde dat de GDI een particulier initiatief is. Het
instrument is ‘enigzins’ vergelijkbaar met de Telos-meter. Beide
instrumenten tonen met behulp van publiek toegankelijke
statistische gegevens lokale trends.
De Lokale Duurzaamheidsmeter www.duurzaamheidsmeter.nl/LDM
wordt eens per vier jaar, net voor de gemeenteraadsverkiezingen,
gemaakt. Een ander nadeel is dat deze is gebaseerd op door de
gemeente op vrijwillige ingevulde vragenlijsten; minder objectief
dan de GDI- en de Telos meters. En dat de laatste keer slechts 120
van de 400 gemeenten meededen.
Bij- en insectvriendelijke sport- en recreatieterreinen en golfbanen
Eens waren er in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen.
Tegenwoordig zijn dat er nog geen 270 en meer dan de helft hiervan
staat op de wilde lijst. Het gebrek aan voedsel voor wilde bijen – er
zijn steeds minder bloeiende planten – en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen spelen hierbij een grote rol.
Door het plaatsen van bijenhotels wil de Brabantse
Milieufederatie beheerders en gebruikers van deze terreinen
bewust maken van het belang van chemievrij beheer. Dit doet de
BMF in samenwerking met de partners in het provinciale project
‘Schoon Water’.
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl/bijen-insectvriendelijk-beheer

Nog meer duurzaamheid - energie
In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen Rijksoverheid en meer
dan 40 organisaties. Inmiddels begint dit akkoord vorm te krijgen.
Trends en inspanningen per gemeente worden bijgehouden.
Omdat Heusden deelneemt aan het VNG ondersteuningsprogramma
Energie is de gemeente ook verplicht om de vragenlijsten over lokaal
energiebeleid in te vullen. De resultaten zijn te vinden op
www.lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/heusden .
Zorgen over nieuw fosfaatrechtenstelsel
Deze week hebben een aantal natuur- en milieuorganisaties,
waaronder ook de natuur en milieufederaties hun zorgen geuit over
de ontwikkelingen in de melkveehouderij aan staatssecretaris
Dijksma (landbouw en natuur). Dit naar aanleiding van het nieuwe
fosfaatrechtenstelsel dat zal worden geïmplementeerd om de
hoeveelheid fosfaat in de melkveehouderij terug te dringen.
Het hele bericht op: www.brabantsemilieufederatie.nl/fosfaat
Klik hier voor de brief.
Groen kleden
Een huishouden van drie personen schijnt in Nederland gemiddeld
meer dan 2.000 euro aan kleding uit te geven. Dat is meer dan aan
gas en electra.
Duurzame energie begint op stoom te komen. Duurzame kleding
nog helemaal niet. De reden voor dat laatste is volgens de
Volkskrant onder andere: onmacht en luiheid. Ofwel: ik weet niet
waar het te koop is. Hiervoor is nu een oplossing: Op
www.koopduurzamemode.nl vind je een lange lijst van winkels met
duurzaam geproduceerde kleding.
Naar een vogelvriendelijke tuin
Vogelbescherming Nederland geeft adviezen over vogelvriendelijke
tuinen. Er zijn al tien filmpjes met uitleg over wat te doen in de
verschillende jaargetijden. Die filmpjes staan op
www.vogelbescherming.nl .
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Ze zijn blij met een plek
om te nestelen of te slapen. Ook voor u is een nestkast een
aanwinst. U lokt er vogels mee naar uw tuin of balkon. In de lente
ziet u het ‘gezinsleven’ van de tuinvogels van dichtbij. Bovendien
zien nestkasten er leuk uit.
Een nestkast bestellen kan online in de webshop van
Vogelbescherming.nl. Hier vind je tips voor het aanschaffen van een
geschikte nestkast.
Zelf maken is natuurlijk ook leuk. Op deze bouwtekening (pdf, 109
Kb) vindt u aanwijzingen voor het bouwen van verschillende
nestkasten. Of bestel direct een nestkast bouwpakket voor mezen.
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