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Wandeling Roeivijver
Datum:
zondag 14 februari
Vertrekpunt:
de parkeerplaats aan de Duinweg
Aanvang:
10.00 uur
Duur:
ongeveer twee uur
Gids:
Peter van der Velden
Na de drukte van carnaval is het heerlijk naar buiten te gaan!
De maandelijkse wandeling is deze keer bij 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.
Ga voor foto’s, alvast, naar Roeivijver
Deelname is gratis, stevige schoenen aanbevolen.
Afval – hoe te minderen?
Datum:
dinsdag 15 maart
Locatie:
het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, Nieuwkuijk
Aanvang:
19.30 uur
Voor de pauze uitleg over waarom afval een probleem is voor onze
wereld, en wat er al aan wordt gedaan op nationaal en gemeentelijk
niveau. Na de pauze vertelt Emily Jane Lowe over haar streven en
acties om met zo min mogelijk afval te leven. Ze spreekt inspirerend
en geeft veel tips. Ga voor meer info over Emily naar
levenzonderafval.
Ga voor meer info naar www.natuurenmilieuheusden.nl
Nagekomen nieuwjaarswens van de

Kleinere persoonlijke afvalberg met Use-Less
Iedere Nederlander opent gemiddeld zeven verpakkingen per dag,
met een enorme afvalberg tot gevolg. Vijf wereldverbeteraars
vinden het daarom tijd dat consumenten leren om hun persoonlijke
afvalberg te verkleinen, door te letten op verpakkingen van
producten. Met zijn vijven richtten zij ‘Use-Less’ op, een project dat
Nederlandse consumenten uitdaagt om ‘oververpakte’ producten te
vervangen voor een duurzame variant.
Verklein je persoonlijke afvalberg met deze boodschappenlijst. UseLess wil 1.000 mensen 10 producten laten kopen met minder
verpakkingsmateriaal. Doe je mee?
Nooit meer een stinkende prullenbak
Je kent het wel: er komt een zeer onaangename geur uit de
prullenbak, óók als er geen afval inzit. Oplossing voor je: smeer een
boterham (!) rijkelijk in met azijn en leg deze onderin de prullenbak.
Laat het een nachtje staan en de lucht is als sneeuw voor de zon
verdwenen. Dat is lekker wakker worden.
KLIK HIER voor meer azijn-trucks.
Hoe duurzaam is een papieren tasje
Sinds 1 januari mogen winkels niet langer plastic tasjes weggeven.
Vaak is plastic dan ingewisseld voor papier, want dat mag nog wel.
Klantvriendelijk, maar ook duurzaam?
Papieren tassen zijn er en allerlei gewichten, soorten en maten, van
nieuw of gerecycled papier, wel of niet gelamineerd met plastic. Al
met al vaak niet of niet veel duurzamer dan plastic. Conclusie van
TNO: neem je eigen tas mee naar de winkel. (Wisten we natuurlijk
al, maar nog eens vanuit onverdachte hoek bevestigd.)
(Bron: Volkskrant)
Duurzaamheid in Heusden - Energie
In eerdere uitgaves van Digituurlijk hebben we aangegeven dat er
veel informatie beschikbaar is over de staat van duurzaamheid van
Heusden. In de vorige Digituurlijk zijn we nader ingegaan op natuur.
Deze keer kijken we naar energie.
Ondanks alle mooie woorden van de gemeente is er de laatste jaren
ook nog maar weinig vooruitgang op dit gebied te bespeuren. De
gemeente kijkt nu naar het eigen energieverbruik. Komend voorjaar
zullen we zien wat dat op gaat leveren. Verder moeten de lokale
energiecoöperatie EnergiekHeusden en de initiatieven van de
Provincie als het gaat om de nul-op-de-meter huizen de kastanjes
voor de gemeente uit het vuur halen.
Ook op het onderdeel Vervoerswijze scoort Heusden slecht. Met
GOL, Geerpark en Grassen in het vooruitzicht heeft de gemeente in
het kader van deze majeure projecten veel gelegenheid om ook op
dit onderwerp een inhaalslag te maken.
Ga voor de onderliggende cijfers naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/duurzaamheid

€ 12.000 euro meer voor woningen met energielabel A
Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige woningen met energielabel A
meer geld opleveren bij verkoop dan hetzelfde type woningen met
een ongunstig energielabel.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van 27.044 transacties van
de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met energielabels.
Een woning met het energielabel A blijkt bij verkoop € 12.000 meer
op te leveren dan gemiddeld, en staat daarnaast s zeventig dagen
korter te koop dan gemiddeld.
Voor een slecht geïsoleerde woning geldt echter dat de waarde van
het huis ruim € 13.000 onder het gemiddelde zit, en dat woningen
met energielabel G zeventig dagen langer te koop staan dan
gemiddeld op de markt.
Ga voor het hele bericht naar www.duurzaambedrijfsleven.nl.
Milieuverantwoord eten - 2
Onlangs heeft de Gezondsraad de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding
uitgebracht. De keuzes die daarin gemaakt zijn gingen uit van de
gezondheid van de mens. Binnen de adviezen kun je ook nog weer
kijken naar de effecten op het milieu. In de vorige Digituurlijk keken
we naar noten. Deze keer naar granen.
Bij granen is de balans tussen voedingswaarde en milieulast heel
goed. Maar er is verschil tussen de granen. Soorten als tarwe, haver
en rogge hebben om twee redenen de voorkeur boven rijst. Bij de
teelt van rijst komt veel methaangas vrij, een heel sterk broeikasgas.
Daarnaast komt rijst ook nog van ver, en kost daarmee meer aan
transport dan nodig.
(Bron: de Volkskrant)
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