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Verwonderingsfietstocht langs parels van bomen  
(Zaterdag: 23 augustus 2014 van 9.00 tot 12.30) 
 
In verschillende natuurgebieden waar de Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden werkt, worden mooie bomen uitgezocht. Bomen die 
de potentie hebben om Toekomstboom te worden, bomen die uit kunnen 
groeien tot imposante exemplaren.  
 
Het uitzoeken en de zorg voor de potentiële toekomstbomen zal gebeuren 
door leden van de landschapsgroep van onze vereniging samen met een 
boomdeskundige, de heer Ton Stokwielder, bestuurslid van de organisatie 
“Wereldboom”. In het natuurpark en langs het Afwateringskanaal zijn de 
bomen al uitgezocht. Maar ook langs de Heidijk staan mooie bomen.  
 
Tot nog toe heeft één boom echt de status van toekomstboom gekregen. 
Daar waar de Heidijk de Meerdijk kruist staat een prachtige eik, die met 
zijn takken alle kanten op heeft kunnen groeien (zie foto). 
 
In het kader van dit project hebben wij twee activiteiten georganiseerd: 
 
Verwonderingsfietstocht langs parels van bomen. 
De eeuwenoude eik in de Duinen, de Tamme kastanje op de Pessaert, de 
Zilveresdoorn langs het kanaal, de linde, de els, de ratelpopulier ……….. 
Gids: boomdeskundige Ton Stokwielder    
Voor wie: leden van onze vereniging. 
Vertrekpunt: de brug over het Drongelens Kanaal aan het einde van de 
Torenstraat in Drunen. 
 
Dinsdag: 9 september 2014 van 20.00  tot  22.00:  Lezing 
Wereldbomenavond: nadere info in de volgende Natuurlijk Digitaal. 
 

 (Joost van Balkom) 
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Wandeling in de Moerputten 
(Zondag 24 augustus, 10.00 uur) 
 
Ook in augustus kunt u met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden op stap. 
Deze keer voert de tocht van ongeveer twee uur u over de Venkantbrug 
en de Moerputten – verbonden door het Halvezolen Lijntje. Prachtige 
industriële monumenten, vlakbij huis. Iedereen is van harte welkom op 
deze gratis wandeling. 
 
Datum:  zondag 24 augustus 
Aanvang:  10.00 uur 
Vertrekpunt: Venkantbrug, net voorbij Heidijk aan de Moerputtenweg. 

 (Redactie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Repair Café Drunen 
(Donderdag 28 augustus, 19.00 uur) 
 
Kapotte spullen? Kom er mee naar het Repair Café. 
We gooien ontzettend veel weg, ook kleding, voorwerpen en apparaten 
waar bijna niets mis mee is. Na een eenvoudige reparatie zijn ze vaak weer 
prima bruikbaar. Om die reden organiseert onze vereniging al weer voor 
de zevende keer een Repair Café. 
 
Op donderdagavond 28 augustus kunt u komen met uw kapotte, 
draagbare spullen, zoals kleding, leren tassen, jassen en riemen, 
fietsen,elektrische en elektronische apparaten, pc’s, houten meubels en 
speelgoed, lampen, et cetera.  
Samen met de aanwezige vrijwillige, deskundige reparateurs wordt 
bekeken of uw spullen gemaakt kunnen worden. De volgende reparateurs 
zijn aanwezig: fietsenmaker, leer bewerker, kleermaker, elektricien, 
computerspecialist, meubelmaker, et cetera. Gereedschappen en 
materialen zijn aanwezig. Eventuele nieuwe onderdelen dient u zelf mee 
te nemen. Reparatie is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.  
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen. Ingang via de zij-
ingang aan de Beethovenlaan. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur 
Zie voor meer informatie www.repaircafe.nl/heusden of onze eigen site. 
Iedereen is van harte welkom. Koffie en thee staan klaar. 

 
 (Redactie) 

 

 

Houtstook en milieu 
Het mooie weer is weer even voorbij; de herfst komt er aan. Voor veel 
mensen tijd om de open haard weer aan te steken. Op een windstille 
avond is dat in sommige buurten goed te ruiken. Goed voor sommige 
portemonnee’s, niet altijd even goed voor het milieu. In de 'Toolkit 
Houtstook' onder andere 10 stooktips voor een optimale verbranding, 
maar ook suggesties hoe overlast aan te pakken. 

 (Redactie) 

http://www.repaircafe.nl/heusden
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Fietsen langs de Samentuinen in Haaren 
(Zaterdag 30 augustus, 09.00 uur) 
 
Samen tuinieren spreekt veel mensen aan. Samentuinen, voedseltuinen, 
groepsmoestuinen... allemaal namen voor plekken waar mensen samen 
bezig zijn. Maar wat is het eigenlijk, zo’n samentuin?  
 
In Haaren zijn maar liefst vijf Samentuinen actief. Wat is er leuker dan al 
fietsend deze vijf tuinen te gaan bezoeken en je te laten enthousiasmeren 
door de verhalen van de verschillende Samentuinders. Dat kan op 
zaterdagmorgen 30 augustus van 9 tot 13 uur.  
 
Neem je eigen fiets mee alsook een lunchpakket. Dat lunchpakket is niet 
voor jezelf, maar voor een ander. Jijzelf krijgt dan weer een lunch van een 
andere deelnemer. Hiermee willen we het ‘samen’ laten ervaren en je 
erop laten vertrouwen dat dat altijd goed komt….. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd.  
 
NMV Heusden organiseert verzamel- en vertrekpunten voor deelnemers 
uit Heusden. Laat ons weten of je belangstelling hebt voor samen rijden 
naar Haaren op de fiets (totaal ca. 60 km) of met de auto.  
E-mail samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl  
of bel: Marianne Rechters 06-28557345 of Anja Kleijn 06-30463018. 

 (Redactie) 

 

 

Vereniging in het nieuws 
In de afgelopen week besteedde het Brabants Dagblad twee keer 
aandacht aan natuur.  
 
Onder de titel ‘De wiel spreekt tot de verbeelding’ op 11 augustus in de 
reeks ‘zomerserie’ een uitgebreid verslag van de wandeling bij het 
Nieuwkuijkse Wiel, inclusief een interview met gids Peter vd Velden. Ga 
voor tekst en foto’s naar  'De wiel spreekt tot de verbeelding' .   
 
In de krant van 12 augustus een interview met Paul Kreijgers, over de 
zomerse vlinder-activiteiten van Paul. Met speciale aandacht voor de 
windepijlstaart. Ga voor het interview naar  Interview met Paul Kreijger .  

 (Redactie) 

 

 

Waarneming van de week: Cantharellen!!  
Tientallen staan er weer in een gebiedje in de Baardwijkse Overlaat. 
De cantharel ook wel hanekam genoemd, komt veel minder voor dan 
vroeger. Deze paddenstoel met een lekkere smaak is goed herkenbaar aan 
zijn ingerolde hoedrand. Hij komt voor op een beetje zure zandgrond. Bij 
ons dus! De sporen hebben zwarte grond nodig om te ontkiemen. Dus 
geen gras of een dikke strooisellaag. Steile kantjes, bij greppeltjes waar 
berken of eiken groeien zijn vaak geschikte plekjes om deze paddenstoel 
te zien. 
PS. Heb jij ook een leuke waarneming gedaan? Stuur een foto met een 
stukje tekst naar info@natuurenmilieuheusden.nl .  

 (Joost van Balkom) 

mailto:samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl
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http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/communicatie/Leden%20in%20beeld/Natuurlijk%20(interview%20met%20Paul%20Kreijger%20in%20BD%2012-08-2014.pdf
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http://www.bd.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leren over natuur, groenten en fruit op De Speelberg in Vlijmen. 
Aan de Vliedbergweg, tegenover het Nieuwkuijkse Bosje, hebben 
buurtbewoners een mooie ontmoetingsplek ingericht waar kinderen, 
ouders, grootouders en alle anderen uit de buurt welkom zijn om samen 
lekker buiten te verblijven. Brigitta van Lith, een van de initiatiefnemers, 
liet Marianne Rechters en Anja Kleijn op vrijdag 4 juli De Speelberg zien. 
Naast het veld met speeltoestellen is een gedeelte ingericht voor het leren 
over de natuur, door middel van eetbare struiken, planten etc. Klassen van 
basisschool Het Palet komen al regelmatig langs. Praktisch advies over de 
inrichting en het onderhoud van de tuin zijn welkom. Wie wil de 
enthousiaste initiatiefnemers meehelpen om dit stukje van De Speelberg 
nog mooier en leerzamer te maken? Contact via 
samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl of bel Anja op 0630463018. 
https://www.facebook.com/pages/De-Speelberg/326838364072198 
 
Oh ja, op de Speelberg kunnen ze heel goed een waterdicht 
informatiebord gebruiken om alle activiteiten kenbaar te maken. Welke 
‘gouden handjes‘ weten raad en bieden daad? 

 (Anja Kleijn en Marianne Rechters) 

 

 

Fietsersbond en Eindstraat 
De Fietsersbond heeft dit voorjaar de Wijze Uil ontvangen, een 
onderscheiding van onze vereniging voor de inzet voor het milieu in onze 
gemeente. Ook na de onderscheiding blijven ze actief in Heusden. 
In hun Nieuwsflits besteedt de Fietsersbond aandacht aan de situatie in de 
Eindstraat in Drunen. Ze stelt: “.. blijft de snelheid te hoog en worden wij 
fietsers in die veel te scherpe buigingen nog steeds gesneden of de 
trappers van de fiets gereden. (..)  Hoe ver moet het komen, dat wij als 
Fietsers-bond serieus gaan overwegen om fietsverkeer in de Eindstraat bij 
verkeersbesluit te laten verbieden om zo de fietser door omrijden te 
beschermen. “   

 (Redactie) 

 

 

Studiemiddag over uitbreiding van exoten in en nabij het water  
Steeds meer nieuwe planten en dieren vestigen zich in ons land. Vele 
hiervan lijken weinig schade te berokkenen. Helaas heeft de introductie 
van een aantal van deze exoten nadelige gevolgen voor mens en natuur.  
 
Zoals de sterk uitbreidende watercrassula, de in 2013 in deze regio 
opgedoken waterwaaier, grote waternavel, enz.  Bij te laat onderkennen 
zijn vaak ingrijpende maatregelen nodig om deze exoten te bestrijden. In 
een vroegtijdig stadium signaleren hiervan is dan ook van groot belang bij 
het voorkomen van een sterke uitbreiding.  
 
Hiervoor is een goede kennis van deze organismen nodig.  
Om dit te bereiken organiseert de KNNV afdeling Breda, met 
ondersteuning van RAVON, SBB en waterschap Brabantse Delta, een 
studiemiddag over dit onderwerp op vrijdag 19 september in de 
Bijenboerderij in Strijbeek. Meer info + aanmelding: breda@knnv.nl . 

(Redactie) 
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Agenda (voor meer info over de agenda:  www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)  

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Za 23 aug 2014 9.00 Verwonderingsfietstocht langs parels van bomen  
 

Zo 24 aug 2014 10.00 Wandeling in de Moerputten 
 

Do 28 aug 2014 19.00 Repair Café Drunen 
 

Za 30 aug 2014 09.00 Fietsen langs de Samentuinen in Haaren 
 

Di 09 sep 2014 20.00 Lezing Toekomstbomen 
 

Zo 21 sep 2014 10.00 Wandeling Haarsteegse Wiel 
 

 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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