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Wandelend op zoek naar het pimpernelblauwtje!
Datum:
zondag 10 juli
Vertrekpunt:
net buiten Vlijmen aan begin van Moerputtenweg
Gids:
Peter van der Velden
Deze keer voert de maandelijkse wandeling van de Natuur- en
Milieuvereniging u over de Moerputtenbruggen.

(Venkantbrug)

In 1890 werd de Langstraatspoorlijn ’s-Hertogenbosch-Lage
Zwaluwe in gebruik genomen. Het spoor liep door het natte
laagveengebied van de Moerputten en daarom werden er twee
bruggen gebouwd: de Moerputtenbrug en de Venkantbrug.
De diversiteit van de Moerputten is groot. Er zijn hooilanden,
rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen. Hierdoor is
er ook een grote diversiteit aan planten en dieren. Bijzondere
bewoner is het pimpernelblauwtje. Deze vlinder kwam
oorspronkelijk al in het gebied voor en is in 1990 opnieuw uitgezet.
Deelname is gratis!
Kooihuis bijeenkomst
Datum: zaterdag 6 augustus
Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Locatie: Kooilaan, Hooibroeken.
Sinds afgelopen jaar heeft onze vereniging de beschikking over het
Jachthuis ‘Huis ter Kwak’ in de Hooibroeken.

Kooilaan (foto: Annie van Bokhoven)

Op de eerste zaterdag van augustus nodigen we jullie uit. Om hier
een kijkje te komen nemen, mee te helpen bij werkzaamheden, een
kopje koffie te drinken, vragen over natuur en milieu te bespreken
......

Natte natuur en droge voeten stapje dichterbij
In het nieuwe natuur- en waterbergingsgebied ten zuiden van
Vlijmen keert de rust langzaam terug. Alle hoogwaterkades zijn
aangelegd en de natuur is twee prachtige uitkijkpunten rijker.
Graafmachines domineerden het afgelopen jaar het landschap
tussen Vlijmen, Vught en ‘s-Hertogenbosch. Daar is driekwart van de
af te graven grond inmiddels afgevoerd of verwerkt in de kades die
als groene linten in het landschap liggen. Bij grote wateraanvoer
door de Maas, de Dommel en de Aa kan overtollig water nu worden
opgevangen in het waterbergingsgebied.
Ga voor de laatste nieuwsbrief over ‘Blues in the Marshes’ naar
www.natuurmonumenten.nl.
Heusdense sjoemelstroom
167 Nederlandse gemeenten nemen kolenstroom af voor hun eigen
elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld voor straatverlichting, stoplichten
en gemeentepanden. Daartegenover staan 141 gemeenten die de
klimaatcrisis wél serieus nemen; zij nemen stroom af van een groene
energieleverancier. Dat blijkt uit een studie in opdracht van
Greenpeace.
In het onderzoek krijgt de gemeente Heusden de classificatie
‘oranje’. Onze gemeente blijkt sjoemelstroom te kopen. Dat
betekent dat in landen als Noorwegen en IJsland groene stroom
wordt opgewekt en de gemeente doet alsof ze deze stroom
gebruikt. In werkelijkheid gebruikt de gemeente (grotendeels) grijze
stroom die bijvoorbeeld is opgewekt in kolencentrales.
Wat jij kunt doen om dit te veranderen: teken en deel de petitie op
www.petitiestarter.nl/petitions/dromen-doen-heusden-100-groen .

App moet voedselverspilling tegengaan
Het Voedingscentrum lanceert een app die consumenten moet
helpen efficiënter boodschappen te doen. Doel is voedselverspilling
tegen te gaan.
Wie zich aanmeldt voor de WhatsApp Kitchen Assistant, ontvangt
tot eind augustus twee keer per week een bericht. Op de dag dat
consumenten meestal boodschappen doen, krijgen ze een bericht
met tips om efficiënter inkopen te doen.
In de loop van de week ontvangen ze nog een bericht ter inspiratie
om nog minder eten te hoeven verspillen.
Nodig hebben
'Met de WhatsApp Kitchen Assistant helpen we mensen voordat ze
daadwerkelijk boodschappen gaan doen, zodat ze alleen kopen wat
ze nodig hebben', zegt woordvoerder Roy van der Ploeg van het
Voedingscentrum.
'Als je je voorraad onder controle hebt, goed plant en een
boodschappenlijstje maakt met wat je precies nodig hebt, kom je
niet gauw tekort en verspil je minder.'
Ga voor de app naar WhatsAppdienst .

Zonnepanelen steeds goedkoper
Zonnepanelen kosten steeds minder. Uit een prijsinventarisatie van
Milieu Centraal blijkt dat het bedrag dat je neerlegt voor
zonnepanelen in de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart daalde.
De prijsdaling is minder spectaculair dan de voorgaande vijf jaar.
Tussen 2006 en 2011 halveerden de prijzen namelijk. Een set van
tien panelen kost op dit moment 4.600 euro, terwijl je voor een
vergelijkbaar systeem in 2011 nog 5.900 euro betaalde. Milieu
Centraal rekent de prijzen inclusief installatie en omvormer.
De jaarlijkse opbrengst van 10 zonnepanelen is ruim 2.200 kWh
elektriciteit, een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 3.300
kWh. Bij de huidige stroomprijs levert dat 450 euro op. Investeren in
zonnepanelen op je dak is dus beter dan je geld op de bank laten
staan: het rendement van een investering in zonnepanelen is
vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een spaarrekening.
Ga voor het hele bericht naar www.milieucentraal.nl
Egels en fietsers delen de brug
Na Zoetermeer heeft nu ook Groningen een fiets-ecoduct in een
stedelijk gebied in gebruik genomen. Egels, reeën, hazen, vossen en
fietsers maken gezamenlijk gebruik van de oversteek.
Naast een fietspad voor fietsers is een brede groenstrook van enkele
meters breed gerealiseerd waar dieren vrijbaan hebben via
beplanting en bosschages op het viaduct.
De Fietsersbond heeft voorgesteld het fietspad langs de Abt van
Engelenlaan met een viaduct door te trekken over de A59. Ook iets
voor een fiets-ecoduct?
(Bron: CROW Fietsberaad)
Vacature: bestuurslid Natuurstudie
Veel leden van de vereniging houden zich bezig met het verzamelen
van gegevens, bijvoorbeeld van planten, libellen, vogels, en nog veel
meer diergroepen. Ook landschappelijke en cultuurhistorische
waarden worden geïnventariseerd.
Belangrijk is dat de gegevens per gebied verzameld en goed
gearchiveerd worden!
De inventarisatiegegevens worden gebruikt voor adviezen in functie
van beheer en beleid door de werkgroep Ruimtelijke Ordening, maar
ook voor het bepalen van de effectiviteit van bijvoorbeeld
Natuurbeheer.
Het bestuur zoekt iemand die vanuit het bestuur er voor zorgt dat
deze gegevens in bruikbaar format beschikbaar komen voor onze
website en voor werkgroepen als Ruimtelijke Ordening en
Natuurbeheer.

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

