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Kerstwandeling in de Duinen 
Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is er weer de traditionele 
kerstwandeling.  
 
Onder leiding van Peter van der Velden  en Harrie Smits kunt u na 
alle ontspanning binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus 
halen in de Loonse en Drunense Duinen.  
 
Maandag 26 december 2016 
Tijd: 11.00 uur 
Locatie: Giersbergen 
 

 

 

Erfbeplantingsproject ‘PlantenNu Het Groene Woud’ 
Afgelopen zomer is het erfbeplantingsproject ‘PlantenNu Het 
Groene Woud 2016’ van start gegaan. Dit project wordt gefinancierd 
door Het Prins Bernard Cultuurfonds en Streekfonds Het Groene 
Woud. Ook de volgende gemeenten hebben een bijdragen gedaan 
Tilburg, Eindhoven, Oirschot, Best, Boxtel, Haaren, Sint-
Michielsgestel, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Oedenrode en Heusden.  
 
Er is onder meer subsidie beschikbaar voor de aanplant van 
fruitboomgaarden, hagen, houtsingels, leibomen en laanbomen. 
Inpassings- en herplantverplichtingen zijn uitgesloten van deelname. 
Bij deelname aan het project wordt het plantgoed tegen een kleine 
eigen bijdrage beschikbaar gesteld. De aanplant dient in eigen 
beheer uitgevoerd te worden. 
 
Tot op heden zijn er 71 deelnemers aan het project. In totaal zijn 
243 hoogstamfruitbomen, 93 laanbomen, 61 leilindes en 17.767 
stuks bos- en haagplantsoen geplant.  
 
Voor het voorjaar is nog ruimte voor een beperkt aantal extra 
deelnemers in onder meer gemeente Heusden. Heeft u vragen of 
interesse om deel te nemen aan het erfbeplantingsproject? Neem 
dan contact op met Koen van Hout van Projectbureau Orbis via 
koen@projectbureauorbis.nl of 0499-21 91 24.  
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Symposium Biodiversiteit  
Het Symposium 'Biodiversiteit en leefgebieden 2016' van de 
provincie was op 4 november j.l. met 350 bezoekers druk bezocht. 
Er waren weer vele boeiende lezingen, workshops en filmpjes. Erik 
van Herk, Programmamanager Natuur van de provincie Noord-
Brabant, reikte de oorkonde uit voor de 'Beheerder van het jaar'.  
 
Dat is dit jaar Fons Mandigers van Natuurmonumenten, zoals we al 
eerder meldden in Digituurlijk. Fons gaf zelf voorafgaand aan de 
uitreiking een zeer boeiend overzicht over het werk in de vele, zich 
interessant ontwikkelende gebieden langs de Maas.  
 
Via deze link komt u bij de presentaties, waaronder die van Fons. 
  

 

 
 

Vacatures 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is. Het bestuur bestaat uit slechts 
vier personen en kan goed extra hulp gebruiken.  
 
Heb je geen zin in bestuurswerk, maar gaan natuur en milieu in de 
gemeente je wel aan het hart, dan kun je ook lid worden van een 
werkgroep.  
En daarnaast zijn er ook altijd kleinere en korterdurende taken te 
verrichten.  
 
Zin om actief te worden?  
Stuur een e-mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl.  
 

 

 

Groene Hart wint procedure tegen natuurbegraafplaats 
Natuurmonumenten wil een natuurbegraafplaats op Huis ter Heide 
bij De Moer. De BMF en natuur- en milieuvereniging Het Groene 
Hart Brabant zijn tegen, omdat het ongewenste schade toebrengt 
aan bestaande natuur. Het Groene Hart en de BMF vinden dat 
natuurbegraven moet zorgen voor nieuwe natuurontwikkeling, en 
niet mag leiden tot aantasting van bestaande natuurgebieden.  
 
Uiteindelijk moest de Raad van State uitspraak doen. De Raad 
verklaarde dat het plan niet door de beugel kan omdat het 
bestaande bos- en natuurgebied onvoldoende beschermd wordt. 
Ga voor een uitgebreid verhaal over dit onderwerp naar Trouw. 
 

 

 
 

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast 
Vooral mensen met een luchtwegaandoening ervaren houtrook vaak 
als overlast. Ook geur of roetneerslag kan tot last leiden.  
 
Voor gemeenten die willen handhaven op  overlast is het onduidelijk  
wanneer het schadelijk is en ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 2019 
wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. 
 
Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden 
tot minder overlast. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig 
zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Kijk op 
bijvoorbeeld denhaag.nl/schoner-hout-stoken.htm als je hout 
schoner wilt stoken.  
 
Een idee voor de gemeente Heusden??? 
 
(Bron: vng.nl ) 
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NatuurStreken van het Brabants Landschap 
Op de natuurwerkdag heeft het Brabants Landschap weer een 
opname gemaakt voor een nieuwe aflevering van NatuurStreken. De 
derde aflevering gaat over poelen en hun beheer.  
 
Met NatuurStreken probeert het Brabants Landschap natuur- en 
landschapsbeheer niet als droge kost te brengen, maar snel, 
tastbaar en met een knipoog.  
 
 

 

 
 

Cursus Aan de slag met dieren 
De Brabantse Milieufederatie organiseert in samenwerking 
met FoodUp! Brabant een cursusreeks over duurzame landbouw, 
waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een 
onderdeel van) ons voedselsysteem. 
 
Je kunt je nu inschrijven voor de tweede cursus van deze reeks Aan 
de slag met dieren. Je kunt je tot uiterlijk 9 januari aanmelden. 
 
Ga voor meer info en aanmelden naar BMF.  
 

 

 
 

Voedsel-afval minderen – melk 
Een pak zure melk....weggooien? Of is er toch nog iets aan te doen? 
Met deze tips kun je 'oud eten' prima redden.  
 
Van gepasteuriseerde zuur geworden melk word je niet ziek. Hoe 
zuurder, hoe beter de melk beschermd is tegen ziekteverwekkers. Je 
vindt misschien de klontjes of geur niet aangenaam, maar met zure 
melk kun je nog van alles doen, van bakken (gebruik de zure melk als 
vervanger voor karnemelk, yoghurt of zure room) of marineren 
(vlees of vis wordt er malser in) tot het als gezichtsreiniger of 
badmelk gebruiken.  
 
(Bron: www.foodlog.nl ) 
 

 
Een kerstgroet, waar bestuur en 

redactie zich graag bij aansluiten! 
 

 
 
 

Redactie: Harry Nijënstein 
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