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Kapotte spullen? Kom er mee naar het Repair Café.
Donderdag 13 november 19.00 uur-21.00 uur, buurthuis de Stulp,
Admiraalsweg 100, Drunen (ingang aan de kant van de
Beethovenlaan).
Deskundige vrijwillige reparateurs staan klaar om uw kleding,
meubels, speelgoed, elektrische apparaten, fietsen, leren
gebruiksvoorwerpen, et cetera te repareren.
Het Repair Café is een initiatief van de Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden dat repareren promoot als alternatief voor
weggooien en dat reparatiekennis wil behouden. Verder bespaart
repareren kostbare grondstoffen en CO2-uitstoot.
Zes keer per jaar wordt een Repair Café georganiseerd. Dit dankzij
de medewerking van ContourdeTwern, die ruimte ter beschikking
stelt.
U kunt komen met uw kapotte spullen: een fiets met een niet meer
werkende lamp, een stoel met een loszittende poot, een broek waar
de zoom los van zit. Samen met de aanwezige reparateurs wordt
bekeken of uw spullen weer in orde gemaakt kunnen worden.
Repareren is gratis. Eventuele nieuwe onderdelen moet u zelf
meenemen.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Zie voor meer informatie: www.repaircafe.nl/heusden
Wandeling rond de Roeivijver in Drunen.
(Zondag 23 november, 10.00 uur)
De Roeivijver aan de Duinweg in Drunen is een oude zandafgraving.
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.
Wilt u meer over het gebied te weten komen? Wandel dan mee
met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
Datum:
Aanvang:
Vertrekpunt:
Gids:

Zondag 23 november
10.00 uur
Duinweg in Drunen ( tegenover de Hoge Schijf)
Peter van der Velden

Cursus Ecologisch tuinieren
Eten uit eigen tuin….een ideaal? Maak er werk van!
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert een
cursus ecologisch tuinieren volgens de Velt-methode.
De cursus ecologisch tuinieren voor beginners volgt ook de Veltmethode en vormt een theoretische basis om ecologisch te gaan
tuinieren. In vier lessen doet u voldoende kennis op om te kunnen
beginnen. Meer informatie over deze methode vindt u op
www.velt.be.
Les 1: inleiding over ecologisch tuinieren, bodemkennis en
bemesting (o.a. composteren)
Les 2: wat kan waar het beste groeien en wat heb je daarbij nodig
(o.a. bodembewerking)
Les 3: teeltmethoden en gewasbescherming (o.a. permacultuur)
Les 4: biodiversiteit (o.a. dieren uitnodigen, zaaikalender)

(foto: ecologische tuin, voorbeeld uit
part.coll.)

De eerste les is op dinsdag 25 november 2014, 19:45 – 22:30 uur in
Nieuwkuijk. De volgende lessen zijn in 2015: les 2 op 17 maart, les 3
op 16 juni en les 4 op 29 september. Let op: het aantal deelnemers
is beperkt; vol is vol.
Voor deze vier lessen betaalt u 35 euro als u lid bent van de NMV
gemeente Heusden (12,50 euro contributie); niet leden betalen 45
euro. Lesboekje ca. 10 euro dient u zelf aan te schaffen.
Meer informatie en opgeven?
Mail naar samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl of bel
Marianne Rechters 0416-375650 / 06-28557345 of Anja Kleijn 0735130287 / 06-51328735
Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel
Op zaterdag 4 oktober organiseerden de gemeente en onze
vereniging gezamenlijk een schoonmaak- en onderhoudactie bij het
Nieuwkuijkse Wiel. De Scherper plaatste een uitgebreid fotoverslag
hiervan. Klik voor het verslag HIER.
(Redactie)

Idylle Baardwijkse Overlaat
Tussen Drunen en Waalwijk ligt het natuurgebied de Baardwijkse
Overlaat. Naast dit natuurgebied lag een zanddepot van ruim 1
hectare groot. Dit zanddepot heeft onze vereniging in samenwerking
met de gemeente enkele jaren geleden omgevormd tot een
natuurgebied met houtwallen en poelen.
In samenwerking met de Vlinderstichting is daar nu een idylle
aangelegd. Meer informatie is terug te vinden op de site van de
vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl/idylle, klik op de kaart op
Heusden. Joost houdt daar een blog bij.
(Redactie)

Foto’s op de fotogalerij
Onlangs zijn weer foto’s op de fotogalerij gezet. Ga naar
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/rss/feed/
gallery/latest om de laatste te zien.
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe foto’s die
geplaatst worden? Kopieer deze link dan naar jouw RSS-reader.
(Redactie)
Vervang uw nog niet-kapotte koelkast
Dat is het advies van MilieuCentraal, een onafhankelijke
voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en
betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks
leven. Vaak is de gedachte: als iets nog werkt niet weggooien, want
dat is slecht voor het milieu. Volgens MilieuCentraal gaat dat niet
altijd op. In elk geval niet voor koelkasten die ouder zijn dan een jaar
of zeven.
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl
(Redactie)
Impressie Wandeling Baardwijkse Overlaat van 12 oktober jl
(foto’s Paul van Erve):

Brabantse Milieufederatie teleurgesteld over Programmatische
Aanpak Stikstof
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is teleurgesteld dat de Eerste
Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de huidige
vorm heeft aangenomen.
De PAS heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar
de BMF gelooft niet dat dat met deze wet gaat lukken. Lees verder
op www.brabantsemilieufederatie.nl.
(Bron: BF Nieuwsbrief oktober)
De Zwollemoer, samentuin in wording

(foto part.coll.)

Zaterdag 25 oktober is de praktijkbegeleiding voor de samentuin in
Drunen van start gegaan. Onder deskundige leiding van Bertie van
den Boogerd bogen de negen deelnemers zich over de kernvragen
van het tuinieren in de samentuin. Wat is een samentuin? Wat is
natuurlijk tuinieren? Verschillende vormen van natuurlijk tuinieren.
En zelf ervaren, symbolisch, hoe sterk een ecologisch samenhangend
netwerk is. De volgende keer gaat de groep aan de slag met het
ontwerpen van een inrichting. Want tja, de tuin is nu nog “leeg”.
Volg de ontwikkeling van de tuin via de website
http://dezwollemoer.jouwweb.nl /
Meidoorn en eik bij Drongelens kanaal in Drunen aangepakt
Zaterdag 1 november zijn ongeveer 45 vrijwilligers op initiatief van
onze vereniging in de weer geweest om van gevelde eiken en
meidoorns op het talud langs het Drongelens kanaal, gelegen tussen
Waalwijk en Drunen, rillen te maken. Rillen zijn wanden, gebouwd
van takken. Daartussen kunnen vogels en insecten zich nestelen.
Volgens Joost van Balkom is het hard nodig om de eiken en
meidoorns aan te pakken. "Ze zijn te dominant aanwezig. Dat gaat
ten koste van de biodiversiteit. Doordat we dit al jaren doen,
merken we dat er nu ook andere dieren zich in dit gebied ophouden,
zoals veldkrekels en salamanders."
Opvallend was dat er ook vrijwilligers die niet uit de buurt kwamen
aan de natuurwerkdag meededen, zoals natuurliefhebber Ad Korsje
uit Oosterhout. "Voor mij is dit een onbekend gebied, dat maakt het
voor mij interessant." Ook hielpen er ruim tien scouts van de
Andreas Zijlmans Groep uit Waalwijk mee.
(Bron: Kees Klijn, Brabants Dagblad)
Zonnepanelen: initiatieven van Provincie en Ikea
Nog geen zonnepanelen op het dak, maar wel interesse? Met de
‘Zonnescan Brabant’(van de provincie) kunt u nagaan of uw dak
geschikt is voor zonnepanelen. Ga naar zonnescanbrabant.nl en zoek
op de digitale kaart uw adres op.
IKEA gaat vanaf 28 oktober zonnepanelen verkopen in Nederland.
IKEA zal complete pakketten aanbieden, inclusief installatie en
garantie.
Nog meer weten? Op www.hetkanwel.net of op Portaal
zonnepanelen vind je veel info.
(Bron: hetkanwel.net / Brabant Nieuwsbrief)

Bestemmingsplan buitengebied Heusden
Raad van State wijst op grote beleidsvrijheid van de gemeente.
Eind oktober oordeelde de Raad van State over de bezwaren van de
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden tegen het eind
2012 door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan
buitengebied Heusden.
Onze poging om voor natuur en landschap betere uitgangspunten te
krijgen, strandde voor een groot gedeelte.
In een aantal gevallen oordeelt de Raad helaas aantoonbaar slordig,
waardoor bijvoorbeeld eeuwenoude houtwallen en
coulisselandschap in gebieden met slechts agrarische bestemming
nu in feite “vogelvrij” zijn.
In andere gevallen oordeelt de Raad dat de gemeente grote
beleidsvrijheid heeft en -als zij dat wil- de haar verplichtingen uit de
provinciale verordening Ruimte minimaal hoeft in te vullen,
waardoor:
1. De landschappelijke inpassing van nieuwe stallen en loodsen in
het buitengebied erg onpraktisch gebeurt. Zij is nl niet
gebaseerd op de aan de orde zijnde bouwplannen.
2. De landschappelijke inpassingsplannen niet van goede en
praktische kwaliteit hoeven te zijn.
Daarnaast hebben wij in deze hele bestemmingplanprocedure al dan
niet met behulp van gemeenteraad, GOL en Raad van State ook een
aantal zaken wél voor elkaar gekregen, zoals bijvoorbeeld:
1. De landschappelijke kwaliteit “openheid” is in het
bestemmingsplan opgenomen en wordt enigzins
beschermd.
2. In het gehele gebied van het Cultuurvlak Baardwijkse en
Beerse overlaat ten zuiden van de Koningsvliet en ten
noorden van het Drongelens kanaal, derhalve ook ten
zuiden van Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen mogen, buiten
bouwvlak, geen glazen of plastic teeltondersteunende
constructies komen.
Wij hebben in deze procedure ons best gedaan ten behoeve van
natuur en landschap, maar de gemeente heeft het recht (de
beleidsruimte) anders te denken over de bescherming van deze
waarden en bijvoorbeeld de (korte termijn?) landbouwbelangen erg
zwaar te laten meewegen.
De rechter heeft gesproken en beslist en daarmee moeten we het
doen !
(Herman Peters, namens de commissie R.O.)

Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)
Dag Datum
Tijd
Omschrijving
Do
13 nov 2014
19.00
Repair Café
Zo

23 nov 2014

10.00

Wandeling rond de Roeivijver

Di

25 nov 2014

10.00

Cursus Ecologisch tuinieren

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

