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Lezing over vlinders en libellen
dinsdag 25 oktober 2016
Tijd: 19.30 uur
Locatie: het Patronaatsgebouw, Nieuwkuijksestraat 106, Nieuwkuijk
Annette van Berkel van de Vlinderstichting verzorgt een lezing
ondersteund door een aantal prachtige films. Aan bod komen
ondermeer:
het oranjetipje: De fascinerende gedaanteverwisseling aan de
hand van het leven van het oranjetipje.
de tuin als vlinderlusthof: Het hele jaar vlinders in de tuin. Hoe
doe jedat? Welke bloemen trekken vlinders aan en welke
planten gebruiken ze voor de voortplanting.
het Pimpernelblauwtje, omdat dat uitsluitend bij de
Moerputten leeft!
Libellen hun leven en werk: Libellen ziet u ’s-morgens wakker
worden, hun ogen poetsen, jagen op prooi, paren en hun eieren
leggen. Uniek zijn de beelden van de onder water jagende
larven en hoe die weer een libel worden.
Veel, meer, meest: Blauwe waterjuffertjes kom je overal tegen.
Ook in de tuinvijver, poel of sloot.
Stilte wandeling in de NACHT van de NACHT
Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 20.00 uur (duur: ongeveer 2 uur)
Locatie: Giersbergen in Drunen
Gids: Marion van den Broek
Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht worden honderden
evenementen georganiseerd in het donker, om aandacht te vragen
voor lichthinder en energiebesparing op verlichting.
U bent van harte welkom op een stilte wandeling (met tussendoor
tijd voor uitleg en vragen!). Door te wandelen in de stilte van de
avond ervaart u nog meer de schoonheid van de Duinen.
Kijk voor meer informatie op http://www.nachtvandenacht.nl .

NACHT van de NACHT in de gemeente Heusden
Dit jaar zal de gemeente op 29 oktober de openbare verlichting op
een aantal plaatsen uitdoen: in Giersbergen en bij de Shuffle (het
kunstwerk op het grasveld tussen Spoorlaan en A59).
Daarnaast zal ook de aanlichting bij de kerk(en) in Vlijmen niet
branden tijdens de Nacht van de Nacht.
Als NMVH blijven we in gesprek met gemeente, en proberen we
samen niet alleen tijdens de Nacht van de Nacht, maar alle nachten
van het jaar minder lichthinder en meer energie te besparen.
Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2016!
En doe jij dit jaar ook weer mee? Op zaterdag 5 november 2016
e
vindt de 16 Landelijke Natuurwerkdag 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.
Een natuurwerkdag is een dagje uitleven in de natuur, met
bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen,
het onderhoud van heidevelden of het dunnen van bos. Een nuttige
en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in
het landschap. Om half elf drinken we een kop koffie met een
appelflap en om kwart voor een sluiten we de werkdag af met een
kop soep en een worstenbroodje.
De Natuurvereniging en het Waterschap willen dit niet en gaan
daarom een stukje van dit bos dunnen. Een deel van de bomen gaan
we omzagen om zo toch weer open stukken te krijgen voor die
bijzondere planten en dieren.
Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via
www.natuurwerkdag.nl en kom op zaterdag 5 november om 9.00
uur naar de Kanaalweg in Drunen. Halverwege de Kanaalweg, bij de
dwarsdijk (zomerkade)hangt een groot spandoek met
“Natuurwerkdag” erop. Hier moet je zijn.
Alle informatie is vind je ook op natuurenmilieuheusden.nl/agenda.
Werkgroepenoverleg
Op zaterdag 17 september hebben de verschillende werkgroepen
weer overlegd. Ditmaal is op verschillende locaties gepraat over
Eendenkooi in de Hooibroeken, Ommetjes, Elshoutse Zeedijk,
Samentuin de Zwollemoer en de Eendenkooi in Drunen.

Start in het Jachthuis

Uitleg bij sluisje Elshouse Zeedijk
Sluisje in Elshoutse Zeedijk

Zwollemoer

Ga voor meer foto’s naar
natuurenmilieuheusden.nl/gallery/Verenigingsactiviteiten/Wandelingen

Debatavond over Energietransitie.
Debatplatform de Langstraat organiseert op dinsdagavond 1
november 2016 in de bibliotheek van Vlijmen van 19.00 tot 22.00
uur een debatavond over het thema “Energietransitie, nut,
noodzaak en gevolgen”.
De bijeenkomst start met presentaties van 2 deskundige inleiders en
de aansluitende discussie gaat over de vraag of de energietransitie
zichzelf spontaan zal voltrekken. Wellicht is de noodzaak, om de
klimaatveranderingen een halt toe te roepen, wel veel groter dan
het nu lijkt! Maar is het technisch wel allemaal uitvoerbaar?
Aanmelden? Stuur je voor- en achternaam en woonplaats naar
debatplatformdelangstraat@gmail.com. Er wordt een bijdrage van
€ 5,- gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Koffie of thee zijn gratis.
Meer info op www.facebook.com/DebatPlatformDeLangstraateo.
Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 2016’
Op vrijdag 4 november a.s. vindt in het provinciehuis van NoordBrabant te ‘s-Hertogenbosch het symposium “Biodiversiteit en
Leefgebieden 2016” plaats. Het symposium is voor alle vrijwilligers
en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur.
U kunt lezingen, workshops en flitspresentaties volgen over onder
andere: innovatief bosherstel en –beheer, natuur in de stedelijke
omgeving en je eigen achtertuin, en over 100 jaar monitoring van
Brabantse vennen. Op deze dag kun je zien wat er tot nu toe is
bereikt in Noord-Brabant als het gaat om biodiversiteit en
leefgebieden. Maar ook kansen en opgaven komen aan bod.
U vindt hier het programma en hier de samenvattingen van alle
lezingen, flitspresentaties en workshops. U kunt zich kosteloos
aanmelden, klik hier.
Intensieve veehouderij
In de Digituurlijk van augustus berichtten we over het aantal varkens
in onze gemeente; dat waren er ‘slechts’ 6.100.
Het aantal kippen ligt met 223.000 beduidend hoger. Maar in
vergelijking met de 2.9 miljoen kippen in Someren blijft het nog
binnen de perken.

Ga voor meer info naar http://www.stopdestank.nl/

Minder stenen, meer planten
Eens per kwartaal overlegt het bestuur met de wethouder natuur en
milieu van onze gemeente. Tijdens de laatste vergadering hebben
we de Operatie Steenbreek onder de aandacht gebracht.
Een jaar geleden werd Operatie Steenbreek officieel gelanceerd, een
initiatief dat burgers aanspoort hun tuin te vergroenen in plaats van
te bestraten. Verstening vermindert namelijk biodiversiteit en werkt
wateroverlast in de hand.
De biodiversiteit daalt in steden als gevolg van bestrating van
tuinen. Vogels, maar ook egels zijn voor hun voedsel af hankelijk van
het bodemleven waar ze nu niet meer bij kunnen.
Tuinen fungeren als natuurlijke buffer voor de enorme hoeveel
regenwater die tijdens een hoosbui naar beneden komt.
Regenwater in een bestrate tuin gaat meteen naar de riolering.
Gevolg: wateroverlast door ondergelopen straten en kelders
Op dit moment doen er al 14 gemeenten aan mee. In november
horen we hopelijk of onze gemeente nummer 15 wordt.
Subsidie voor buurtnatuur en buurtwater in Noord-Brabant
Stadstuintjes, geveltuintjes of groene daken aanleggen in uw buurt?
Via het Cultuurfonds is subsidie beschikbaar.
Het Nederlandse klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we
krijgen te maken met extreem natte en ook juist extreem droge
periodes. Dat heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Denk
bijvoorbeeld aan wateroverlast, het verdwijnen van bepaalde dieren
en planten en droogte.
Subsidie wordt verstrekt voor kleinschalige natuur- en
waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd.
Projecten lopen uiteen van stadstuintjes, geveltuintjes, tuinen
onttegelen, groene daken of de aanleg van waterbergingen.
Heeft u ideeën voor het realiseren van kleinschalige natuur- en
waterprojecten? Meld het ons, en mogelijk kunnen we als NMVH
een subsidie aanvraag doen.
Veilig en heel?
De gemeente hanteert voor het onderhoud van wegen
tegenwoordig het uitgangspunt ‘veilig en heel’. Dat lijkt niet te
gelden voor het fietspaden over de Heidijk en de Elshoutse Zeedijk.
Misschien toch tijd voor wat onderhoud?

