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(Duinen)

Wandelen rond de Nieuwkuijkse Wiel
De maandelijkse ( gratis) wandeling van de Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden voert u deze keer rond het opgeknapte Nieuwkuijkse
Wiel.
Hoe is het Wiel ontstaan en welke werkzaamheden heeft de gemeente
vorig jaar laten uit voeren? Peter van der Velden vertelt u er meer over. U
bent van harte welkom!
Datum:
Aanvang:
Duur:
Vertrekpunt:

13 juli
10.00 uur
ongeveer twee uur
de Emmamolen in Nieuwkuijk

(Redactie)
De Raad van State beoordeelt bestemmingsplan buitengebied Heusden
Op maandag 2 juni diende voor de Raad van State ons bezwaar tegen het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat in december 2012 door de
gemeenteraad werd vastgesteld.
Het bestemmingsplan geeft aan welke mogelijke ontwikkelingen /
bebouwingen er kunnen komen in het buitengebied van onze gemeente.
In hoeverre -en op welke voorwaarden- mogen boeren hun bedrijven
verder uitbouwen?
Mogen er overal plastic kassen worden neergezet?
Zijn de natuur- en cultuurwaarden wel voldoende beschermd?
Onder meer op deze punten waren onze bezwaren gericht. Over enkele
maanden doet de Raad uitspraak.
(Herman Peters)

Samen tuinieren in Heusden - doen!
Samen in een tuin werken, voor jezelf – gezond en gezellig – en voor de
vlinders, wormen en bijen. Daarvoor kwamen 18 mensen op 5 juni bij
elkaar in ’t Patronaat te Nieuwkuijk. Ze hebben genoten van presentaties
over samentuinen in Uden en Haaren en ze hebben gedacht over hoe je
met zoiets in Heusden aan de slag kan gaan.
Gezamenlijk tuinen bekijken voor nog meer inspiratie en cursussen volgen
over moestuinieren en over permacultuur staan hoog op het verlanglijstje
van de groep. Maar bovenaan prijkt natuurlijk de wens om te beginnen en
dat gaat ook gebeuren!
Aan de oostkant van Drunen, dichtbij de Eendekooi, ligt een perceel van
3200m2 waarvoor de eigenaar een toekomst ziet als samentuin.
Afgelopen maandag 1 juli is een groepje van acht al wezen kijken en
dromen over de mogelijkheden van samen tuinieren en ze gaan het doen!
Meedoen? Marianne Rechters en Remko Boer, beiden lid van onze
vereniging, zijn de contactpersonen.
samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl of bel Marianne op
0628557345.
(Anja en Marianne)
Samentuinen bezoek D’n Hof van de Toekomst in Uden op 21 juni
Gezamenlijk inspiratie opdoen door samentuinen te bezoeken. Nog
voordat de bezoekers aan de lezingen over samentuinen op 5 juni hun
wens hadden uitgesproken, lag er al het aanbod om naar Uden en Haaren
te komen.
Nico Ettema, een van de drijvende krachten achter D’n Hof van de
Toekomst in Uden, ontving twaalf enthousiaste Heusdenaren in D’n Hof
op 21 juni. Wat werden we gastvrij onthaald! We konden overal
rondneuzen en praten met de aanwezige Hoveniers.
(Anja & Marianne)
Vakantie footprint
Wandelen of fietsen vanuit huis is klimaatneutraal. Neem je de auto of het
vliegtuig dan vliegt de CO2 de lucht in. Dat kun je compenseren. Trees for
all plant bomen die deze CO2 weer opnemen (www.treesforall.nl ); Hivos
investeert in biovergisting in Africa, zodat er daar veel minder CO2 de lucht
in gaat (www.hivos.org ). Ga voor meer info naar www.milieucentraal.nl.
(Redactie)
Vakantiefoto’s
Op vakantie elders nog steeds genieten van de mooie natuur in de gemeente
Heusden? Dat kan via http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/ .
Bekijk bijvoorbeeld de foto’s van uw favoriete gebied of wandel in gedachten
mee met Birgit Goderie door de Baardwijkse Overlaat; serie van 10 foto’s in het
album Verenigingsactiviteiten.
De fotowerkgroep: Anja, Annie en Wilhelmien info@natuurenmilieuheusden.nl

(Anja)

Bijzondere waarneming in onze gemeente
Tijdens het landschapsbeheer in de natuurgebieden in de Baardwijkse
Overlaat worden takken op rillen (hopen ) gelegd.
Het doel is dat vogels erin kunnen broeden, padden en kikkers er zich
kunnen verschuilen en egels en marterachtigen er jongen kunnen krijgen.
En dit heeft succes, want de laatste tijd zijn op verschillende plaatsen
hermelijntjes waargenomen.
Het hermelijn is een langgerekt bruin beestje met een zwarte punt aan zijn
staart. In de winter wordt hij vaak wit, maar het zwarte uiteinde blijft.
Zo’n hermelijn leeft van muizenen daar is dit jaar geen gebrek aan.
De foto komt van wikipedia, want afgelopen maandag was het beestje
sneller dan de fotograaf.

(Redactie)
Bijzondere vakantie waarnemingen
0ok op vakantie zoeken leden de natuur op. Hieronder een waarneming
van. De libelle op de foto hieronder is een bosbeekjuffer. Gefotografeerd
door Herman en Noor Peters bij een helder beekje in Albanië. Deze soort
komt ook wel in Nederland voor, maar is vrij zeldzaam.
Ook een bijzondere waarneming gedaan op vakantie? Stuur de foto naar
pr@natuurenmilieuheusden.nl . De mooiste plaatsen we in de volgende
Natuurlijk Digitaal.

(Redactie)

EU-hof: blauwgraslanden zijn compenserende maatregel
Het Hof van Justitie van de EU heeft uitspraak gedaan in het kader van de
verbreding van de A2 nabij het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven,
Moerputten & Bossche Broek’.
Het aanleggen van nieuw blauwgrasland (omdat het huidige grasland
schade zal ondervinden van de A2) wordt gezien als een compenserende
maatregel en niet als een mitigerende maatregel.
Kort samengevat: bij een mitigerende maatregel worden de natuurlijke
kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aangetast en kan het project
zonder verdere belemmeringen worden gerealiseerd. Een compenserende
maatregel komt pas in beeld als de natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied wel worden aangetast. Dan kan het project pas worden
gerealiseerd als er onderzoek is gedaan naar de Alternatieven, er moet
sprake zijn van een Dwingende reden van groot openbaar belang en de
schade aan de natuur moet worden gecompenseerd.
Nederland heeft bij de verbreding van de A2 onvoldoende de schade aan
de natuur in kaart gebracht en niet gezocht naar alternatieven terwijl dit
wel had moeten gebeuren.
Door deze uitspraak wordt het in de toekomst waarschijnlijk moeilijker om
het vervangen van aangetaste habitat met een nieuw aan te leggen
habitat van hetzelfde type nog aan te kunnen merken als mitigerend.
Hierdoor kunnen projecten lastiger worden gerealiseerd.
De volledige uitspraak van het EU-hof is hier te lezen.
(BMF)

Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)
Dag Datum
Tijd
Omschrijving
Zo 13 jul 2014
10.00
Wandeling Nieuwkuijkse Wiel
Do

28 aug 2014

19.00

Repair Café

Za

30 aug 2014

.....

Fiets je mee langs de Samentuinen in Haaren?
Meer informatie in de Natuurlijk Digitaal van augustus,
maar noteer alvast in de agenda.

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

