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Haarsteegse Wiel
(Foto Wilhelmien Marti)

Wandeling Haarsteegse Wiel
De wandeling leidt u langs het mooie Haarsteegse Wiel. Met zijn 20 meter
diepte het diepste wiel van Nederland. En door dijkdoorbraken ontstaan in
twee fases: in 1610 en 1740. Historische grond dus. Niet alleen het water
herbergt vele planten en dieren, maar ook in het bosgebied rond het wiel
vinden we bijzondere flora en fauna. Denkt u aan goede schoenen. Uw
gids is Peter van der Velden.
Datum:
Aanvang:
Vertrekpunt:

zondag 11 mei
10.00 uur
Op de dijk de Oude Haven in Haarsteeg
– bij de ijsbaan.
(Redactie)

Vlinder-excursie natuurterrein van Piet Smeekens
Sinds 1988 teelt ons lid Piet Smeekens aan de Duinweg blauwe bessen en
bramen. Dit fruit teelt hij op een natuurvriendelijke wijze. Zijn grootste
passie is het herstellen van natuurwaarden. Hij legde op zijn terrein
diverse houtwallen, een eikenhakhoutbosje, een poel en een bosvijver
aan. Bovendien maakte hij allerlei voorzieningen voor diverse dieren om
zich ‘thuis’ te voelen op zijn land: nestkastjes, takken over de bosvijver
voor het ijsvogeltje, takkenhopen, een bijenkast, etc.
Dit keer staan vlinders centraal. Bij slecht vlinderweer wordt dit een
algemene rondleiding, en volgt een week later een herkansing om vlinders
te bekijken.
Datum:
Aanvang:
Vertrekpunt:

zondag 25 mei
10.00 uur
Duinweg 68, Drunen (de kwekerij aan de westkant
van de Duinweg in Drunen, bijna aan het eind voor
Giersbergen).
(Redactie)

Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel 2014
De gemeente en onze vereniging organiseren op zaterdag 4 oktober een
Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel: vuil verwijderen, verwijderen opslag in
het gagelstruweel, dunnen van beplanting, maaien, etc. Heb je interesse
om mee te helpen, meld je dan aan via info@heusden.nl, onder
vermelding van ‘Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel’. Na ontvangst van de
aanmelding ontvang je in september meer informatie over de dag.
(Redactie)
QR-codes natuur gemeente Heusden
QR Route Heusdense Plaatsen van Betekenis Heusden. Op zaterdag 12
april om 11.00 uur is de QR Route Heusdense Plaatsen van Betekenis
gelanceerd. Op 120 ‘Heusdense plaatsen van betekenis’ zijn QR-codes
geplaatst. Vanaf het Raadhuisplein in Drunen zijn de QR-bordjes in gebruik
genomen. Tweedimensionale barcodes, die je met een te downloaden app
kunt inscannen met de ingebouwde camera van je smartphone of tablet.
De code leidt je naar een internetpagina, waar je door middel van tekst en
beelden interessante informatie krijgt over de ingescande plek.
Dit geldt ook voor plekken die een bijzondere historische, culturele en of
toeristische waarde hebben, zoals diverse natuurgebieden. Download de
kaart hier.

(Redactie)
Weidevogelbescherming werkt
Op verzoek van André van Drunen heeft boer Kees Oerlemans bij het
bewerken van een perceel aan de Duinweg, nabij Giersbergen zijn best
gedaan om de nesten van kivieten te ontzien. Dat heeft geresulteerd in
zeven nestjes met 27 eitjes, en inmiddels ook in huppelende jonkies.
Ga voor de laatste nieuwsbrieven van de Weidebeschermingsgroep
Waalwijk naar natuurenmilieuheusden.nl/natuurstudie.
Weidevogelbeheer vindt plaats onder begeleiding van het Brabants
Landschap.
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk is werkzaam in de
gemeenten Waalwijk en Heusden. Wil je meehelpen bij de
weidevogelbescherming rond Elshout, neem dan contact op met
harry.keijzer@zonnet.nl.

Ook in De Zeeg is een groep actief. Deze zoekt met spoed vrijwilligers.
Interesse om te helpen, neem dan contact op met Ton Hannink via 065175 1605.
Ga voor meer info over de resultaten van weidevogelbeheer in onze
gemeente (en provincie) naar naar jaarverslag 2013.
(Redactie)
Tenslotte
De penningmeester roept de leden die de contributie voor 2014 nog niet
hebben betaald op om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Agenda
Dag Datum
Zo 11 mei 2014

Tijd
10.00

Omschrijving
Wandeling Haarsteegse Wiel.
meer info...

Zo

25 mei 2014

10.00

Vlinder-excursie natuurterrein van Piet Smeekens
meer info...

Di

03 jun 2014

19.30

Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening
meer info via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Wo

04 jun 2014

19.30

Vergadering bestuur
meer info via info@natuurenmilieuheusden.nl.
(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

