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(Duinen)                

 

 

 

Lezing over Wereldbomen! 
(Dinsdag 9 september, 20.00 uur, Patronaat-Nieuwkuijk) 
 
Op dinsdagavond 9 september om 20.00 uur organiseert de Natuur- en 
milieuvereniging gemeente Heusden een lezing over Wereldbomen. 
De avond  wordt verzorgd door de heer Ton Stokwielder, bestuurslid van 
de stichting Wereldboom. Hij vertelt ons alles over de mooiste bomen uit 
onze omgeving, maar ook over de oeroude exemplaren uit de ons 
omringende landen. 
 
Helaas, zijn er bij ons niet zoveel oude bomen en daarom is de Natuur- en 
Milieuvereniging, samen met de gemeente Heusden, toekomstbomen aan 
het uitzoeken. Mooie exemplaren, die de ruimte krijgen om uit te groeien 
naar een Wereldboom. De lezing is een onderdeel van dit project. 
De lezing wordt gegeven in het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 
Nieuwkuijk. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. 

 (Redactie) 

 

 

Wandeling Haarsteegse Wiel 
(Zondag 21 september, 10.00 uur, hoek ijsbaan-fietspad) 
 
De Haarsteegse Wiel, ook wel Grote Wiel genoemd, is ontstaan als gevolg 
van meerdere dijkdoorbraken in de Maasmeander.                     
De oorspronkelijke twee door een drempel gescheiden bekkens maken 
tegenwoordig deel uit van één groot meer. Niet alleen het water herbergt 
vele planten en dieren, maar ook in het bosgebied rond de wiel vinden we 
bijzondere flora en fauna. 
Veel van die dier- en plantensoorten hebben een beschermde status in de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en Flora- en faunawet. Verder is de 
Haarsteegse Wiel in het streekplan van de provincie Noord-Brabant 
aangewezen als natuurparel. 
Gids: Peter van der Velden 

(Redactie) 
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Kinder-Nazomer-Natuur-Doedag! 
(Zondag 21 september, 10.00 uur) 
 
Een natuurdoedag voor kinderen samen met hun ouders of grootouders. 
De kinderen gaan met hun ouders zelfstandig aan de slag! Zij volgen een 
uitgezette route, die door het natuurpark via de Lange Wiel naar de 
Kanaaldijk loopt. Via de kanaaldijk en het pad langs de zomerkade keren zij 
naar het beginpunt terug. Onderweg worden 10 opdrachten uitgevoerd. 
Opdrachten over vruchten, bladeren water, nestkasten, bomen, humus ... 
En zijn de opdrachten goed uitgevoerd, dan wacht aan het eind van de 
wandeling een verrassing en een glas vlierbessenlimonade. 
 
Locatie: In Natuurpark de Ottershoek aan de Kanaalweg in Drunen 

 
(Redactie) 

 

 
 
 

 
 

Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel 2014 
(Zaterdag 4 oktober 2014, 09.00 uur) 
 
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. 
Ga voor meer info naar www.heusden.nl/actueel  
 

 (Redactie) 

 

 

Verslag van de Bomenexcursie. 
 
In het kader van het project Toekomstbomen, hebben we op 23 augustus 
een excursie gehad naar enkele oude bijzondere bomen.  
Ton Stokwielder, die al vele jaren met zijn bedrijf zorg heeft voor de vele 
oude bomen in onze regio was vandaag onze excursieleider.  
 Als eerste fietsten en wandelden we naar de eeuwenoude dikke eik in de 
Drunense duinen.            
 
Ton vertelde over het onderhoud en de verzorging, voor zo’n grote oude 
eik. Erg belangrijk is dat je de boom niet vol in de zon zet door zijn 
omringende concurrenten aan de zuidzijde weg te halen. De bodem waar 
de warmte van de zon  dan op terecht komt is funest voor de vele 
bodemschimmels. De bodemschimmels (mycorrhiza) , die helemaal 
verweven zijn met de haarwortels van de boom zorgen er voor dat de 
boom heel veel extra water en zouten kan opnemen. Soms wel 10 maal 
zoveel  als wanneer de schimmels ontbreken.  De  eik heeft een 
opkikkertje gekregen door toevoeging van fiks wat kuubs kalkrijke grond .  
 
Na de eik, de grove den en de beuk fietsten we naar de oude Tamme 
kastanje op de Pessaert.  Een boom met vele wonden. Takken zijn 
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afgebroken, vele holten zijn ontstaan, een groot deel  is jaren geleden zelfs 
afgebroken. Maar hij staat er nog en biedt aan vele dieren en vogels 
onderdak.  In de vele gaten hebben  door de jaren heen uilen, 
boomklevers, mezen, spreeuwen, kauwen, holenduiven, hoornaars en 
vleermuizen hun jongen grootgebracht. Ook deze boom heeft enkele jaren 
terug een opknapbeurt gehad .  En gelukkig dit jaar zien we heel  veel  fris 
en groen blad! 
 
Bij de Zilveresdoorn op het talud van het Drongelens kanaal sloten we 
onze excursie af. Het was zeer interessant, we hebben veel geleerd. Maar 
het belangrijkste is  dat we het geleerde kunnen toepassen bij de 
verzorging van de door ons uitgekozen toekomstbomen. 
 

(Joost van Balkom) 

 
 

 

Loonse en Drunense Duinen 
Het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen is niet veel in het 
nieuws. Toch gebeurt er veel, ook achter de schermen. In het  Magazine 
Hart voor de Duinen magazine een overzicht van alle betrokkenen, wat ze 
doen, en wat de plannen zijn. 
 

(Redactie) 

 

 

Natuur bij ombouw N261 (Waalwijk) 
Vanaf 1 september is het informatiecentrum bij de N261 ingericht rond 
het thema “Natuur”. De aanleiding is de start van de bouw van de 
natuurbrug over de N261 in augustus 2014. De natuurbrug is in het 
voorjaar 2015 gereed.  
 
De natuurbrug is bedoeld voor alle dieren. Maar naar verwachting van 
Natuurmonumenten zullen vooral reeën, vossen en dassen gebruikers van 
de natuurbrug zijn. Dassen maken nu al gebruik van de dassentunnels 
onder de weg. Daarnaast hebben veel kleinere diersoorten belang bij een 
natuurbrug. Marterachtigen, amfibieën - er komen ook wat natte delen op 
de brug - en reptielen, zoals de levendbarende hagedis. Ook voor vlinders 
is de snelweg een te grote barrière en die maken straks al fladderend een 
veilige oversteek. 
 
Het N261 Informatiecentrum is te vinden op de Cartografenweg 28 te 
Waalwijk, en is open op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur. 
 
Ga voor meer info naar www.brabant.nl of www.n261nonstop.nl . 
 

 (Nieuwsbrief reconstructie N261) 

 

 

Nieuwsbrief Brabantse Milieufederatie (BMF) 
De BMF heeft ook maandelijks een digitale nieuwsbrief. In de laatste 
uitgave onder andere berichten over landbouwgif, veehouderij, bijen, 
Samentuinen, en meer: BMF Nieuwsbrief juli-augustus 2014 . 
 

(Redactie) 
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Brandbrief aan Natuurmonumenten over opstelling stikstof en PAS 
Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij een brief aan 
Natuurmonumenten. Het gaat over stikstof in de landbouw. 
Naast versnipppering en verdroging, is vermesting met stikstof één van de 
grootste bedreigingen voor de natuur in Nederland. Sinds ongeveer 10 
jaar is de aanpak van de stikstof in een ernstige impasse gekomen. Dat is 
het directe gevolg van de natuurlobby die zich stil houdt, waardoor de 
veehouderijsector het politieke podium voor zich alleen heeft. En dat 
terwijl de agrobelangen nog altijd een zeer gewillig oor vinden in Den 
Haag. Dit terwijl Natuurmonumenten meer dan 700.000 leden heeft, en 
het om enkele 10.000-den veebedrijven gaat.  
 
In de komende 12 maanden gaan onomkeerbare politieke besluiten 
genomen worden. Als de het huidige plan van aanpak (Programmatische 
Aanpak Stikstof; PAS) grotendeels overeind blijft dan betekent dat vooral 
de veehouderij beschermd wordt in plaats van de natuur. Zij maken dan 
aanspraak op een Natuurbeschermingswetvergunning, waarvan 
wetenschappelijk vast staat dat de optelsom van die vergunningen de 
bestaande natuurschade in stand houdt. 
Als Natuurmonumenten stil blijft, dan heeft de politiek een sterk alibi om 
te zeggen dat de plannen goed genoeg zijn. Zonder een meer zelfbewuste 
opstelling van Natuurmonumenten kan politiek weinig bereikt worden. 
Daarom sluiten wij ons aan bij de brief. Ga voor de brief naar 
natuurenmilieuheusden.nl.  

(Redactie) 

 

 

BLAUWE  BESSEN…. 
In de wachtkamer van de tandarts trof ik een nieuw tijdschrift: WACHT. 
Eén van de vele doorblader- wegwerp-tijdschriften.  
Toch trof ik een klein artikel dat de moeite waard is voor Natuurlijk 
Digitaal. Het breekt een lans voor de blauwe bessen.  
 
Dat een klein besje zo veel voedingsstoffen kan bevatten! De blauwe bes ( 
die vaak ten onrechte bosbes wordt  genoemd ) zit namelijk bomvol 
antioxidanten. Antioxidanten werken ontstekingsremmend en 
cholesterolverlagend en beschermen bovendien tegen allerlei ziekten. Ook 
heeft het besje een gunstige invloed op de bloedsomloop, lever, galblaas 
en hart en bloedvaten. Blauwe bessen bevatten nauwelijks vet of natrium 
(zout) en zorgen voor een goede spijsvertering. Maar er is nog meer goed 
nieuws: als je regelmatig blauwe bessen eet, blijf je langer mooi!  
Uit onderzoek van Nieuw-  Zeelandse en Amerikaanse onderzoekers met 
ratten blijkt dat de blauwe bes helpt bij afvallen en het verouderingsproces 
vertraagt.  Dat komt doordat de blauwe bes het lichaam beschermt tegen 
“oxidatieve stress “, een proces dat medeverantwoordelijk is voor 
veroudering en de aftakeling van ons lichaam.  
 
En dan zijn ze ook nog eens erg lekker, bijvoorbeeld door de yoghurt!  
Dus òp naar onze blauwe bes - kweker Piet Smeekens aan de Duinweg in 
Drunen. Ik denk dat het nog net kan! 

(Noor Peters) 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/duurzaamheid/PDF/20140828%20brief%20aan%20NM.pdf


 
Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)  

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Di 09 sep 2014 20.00 Lezing Toekomstbomen 
 

Zo 21 sep 2014 10.00 Wandeling Haarsteegse Wiel 
 

Zo 21 sep 2014 10.00 Kinder-Nazomer-Natuur-Doedag! 
 

Za 04 okt 2014 09.00 Natuurwerkdag Nieuwkuijkse Wiel 2014 
 

Do 09 okt 2014 19.00 Repair Café 
 

Zo 12 okt 2014 10.00 Wandeling door de Baardwijkse Overlaat 
 

 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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