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Weidevogelexcursie naar het Land van Heusden en Altena 
Helaas gaat de weidevogelexcursie, door gebrek aan belangstelling, 
niet door. 
 

 

 
 

 

Een rondje rond de eendenkooi Sompen en Zooislagen op 10 april 
2016. 
Wat een heerlijke lente zondagmorgen.  
Beheerder Jok van Bijnen van eendenkooi 
de Sompen en Zooislagen liep met ons een 
rondje rond “zijn“ eendenkooi.  
 
Zijn kooikershondje rende enthousiast 
rond.  
 
En wij genoten met volle teugen!  
 
Heb je belangstelling om mee te helpen bij 
het onderhoud van de eendenkooi, laat het 
dan weten aan de redactie. 
 
       

 
 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/


 

 
 

 

Waakvlam 2016 
De Waakvlam is bedoeld voor leden van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden die zich inzetten voor de 
natuur en/of het milieu van onze gemeente. De waakvlam 2016, de 
20

e
 is tijdens de laatste ledenvergadering gegeven aan Marc 

Snijders. 
 
De motivering om Marc te kiezen is de volgende. 
Marc draait al jaren mee als lid van de groep Landschapsbeheer. 
Daarbij zet hij zich ten volle in voor het behoud van de natuur 
binnen de Gemeente Heusden. Ook daarbuiten draagt hij zijn 
steentje bij o.a. in de Bommelerwaard. 
 
Marc is zeer deskundig op het gebied van omzagen van dikke 
bomen. Desnoods klimt hij in de boom om geleidelijk een boom te 
slechten. 
 
Ga voor het hele bericht naar www.natuurenmilieuheusden.nl 
  
(Rien Melis) 
 

 

 
 

Samentuinen 
Prachtig weer voor samentuinen in de gemeente Heusden: in de tuin 
aan Duizendpoot Geerpark is gezaaid en De Zwollemoerders zijn al 
een poosje druk met het zaaien, opkweken en uitplanten van 
groenten.  
 
Onze gemeente kent een "nieuwe" samentuin in het Breedveldpark 
(foto AK).  
 
Neem gerust contact op als je belangstelling hebt voor samentuinen. 
Email: samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl 
 

 

 

Nog meer over minder afval 
Adrie Franken uit Vlijmen brengt biologische producten aan huis.  En 
een aantal producten als rijst etc in potten die de volgende keer 
weer gebruikt worden. Dus zonder verpakkingsafval!   Ga voormeer 
info naar www.adriefranken.nl. 
 
Klerencontainers weten we meestal wel te vinden, schoencontainers 
wat minder. In Drunen staat bij Sportwereld een container voor 
oude schoenen. 
 

 

 

Vacature – Ondersteuning PR en website 
De PR werkgroep treedt op als redactie van Natuurlijk en van de 
website, en probeert deze waar mogelijk te vertalen in 
persberichten. Verder organiseert zij wandelingen, lezingen en 
ledenvergaderingen. En zorgt ze voor het uitreiken van de Wijze Uil. 
 
Daarnaast zouden we graag vaker deelnemen aan activiteiten in de 
gemeente om ons als vereniging te presenteren. En meer lezingen 
over natuur en milieu organiseren. 
 
Heb je interesse in één of meer van deze activiteiten, laat het dan 
weten aan Noor Peters (peblauw@hetnet.nl of 0416-320031) of 
Harry Nijënstein (nijenstein@home.nl of 073 513 02 87). 
 
 

 Nieuwsbrief Weidevogels april 2016 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/activiteiten/waakvlam.php
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De eerste nieuwsbrief van het seizoen 2016  
van de weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk is verschenen. De 
groep is ook actief in de gemeente Heusden.  
 
Ga voor de nieuwsbrief naar www.natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 
 

 

GOL ontwikkelingen voor de fietser  
Het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, ‘breed’ 
rondom de A59 tussen Den Bosch –west (aansluiting 45) en 
Waalwijk-centrum (aansluiting 38) komt qua plan- en besluitvorming 
steeds meer in een definitieve fase.  
 
Zonder dat hier nu algemeen en breed te behandelen, kunnen we 
stellen dat er voor de fietser in dit plan al veel is veiliggesteld of 
wordt verbeterd in het gebied tussen de Venbroekstraat in 
Nieuwkuijk tot in Waalwijk na de spoorbrug, zeker in combinatie 
met de Snelle Fiets Route.  
 
Voor fietsers zit de echte crux in het traject tussen de 
Venbroekstraat en de aansluiting met de Moerputtenweg richting 
Den Bosch. Daar zijn nog een aantal varianten voor het snelverkeer 
mogelijk, maar willen we tegelijkertijd het belang van de fietser en 
de Snelle Fiets Route veiligstellen. Tijdens de volgende 
ledenbijeenkomst in Mariënkroon op 10 mei gaan we hier op in. 
 
(Bron: Nieuwsflits Fietsersbond De Langstraat)  
 

 

 
 

Fietsnelweg verdient zich dubbel en dwars terug 
Eén euro investeren in een fietssnelweg levert minimaal het dubbele 
aan gezondheidswinst op. Dat is de uitkomst van een modelstudie 
van Vaamse onderzoekers. 
 
Ze onderzochten wat het rendement is van nieuwe fietssnelwegen 
tussen Antwerpen-Mechelen en Leuven-Brussel. Ze ontwikkelden 
een rekenmodel waarin de kosten van de infrastructuur (300.000 tot 
800.000 euro per km) worden afgezet tegen gezondheidswinst. 
 
De conclusie is dat de gezondheidswinst in geld uitgedrukt in het 
ongunstigste scenario minimaal het dubbele oplevert van de 
investeringskosten, zelfs als CO2 uitstoot, geluidhinder en congestie 
nog niet worden meegerekend. Het meest positieve scenario komt 
zelfs tot een winst van 14 keer het geïnvesteerde bedrag. 
 
En nu maar hopen dat de gemeente ook voor deze rede vatbaar is, 
en de fietssnelweg Waalwijk-’s-Hertogenbosch snel realiseert. 
 
Ga voor het hele bericht naar www.fietsberaad.nl  
 

 

] 
 

Inspirerend initiatief: Gewildgroei 
De heren van Gewildgroei zijn ervan overtuigd: onkruid bestaat niet. 
Hun missie? Mensen anders laten denken over wat wij onkruid 
noemen, want zeg nou zelf: is het niet gek dat de gemeente aan de 
ene kant geld uitgeeft om groen weg te halen en aan de andere kant 
geld investeert in groen aanleggen? 
 
Dat kan anders, vinden Bennie Meek en Vincent Wittenberg. Hoe? 
Ga naar www.hetkanwel.net voor het hele verhaal. 
 

 Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee! 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/vogels/PDF%20documenten/15%20%202016_0411%20WBG%20Waalwijk%20nieuwsbrief%201.pdf
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=nieuws&lang=nl&mode=detail&newsYear=2016&repository=Fietsnelweg+verdient+zich+dubbel+en+dwars+terug
http://www.hetkanwel.net/2016/03/11/inspirerend-initiatief-gewildgroei/


 

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-
industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren 
te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze 
leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te 
kiezen voor een stop op de groei van de veestapel. Daarom neemt 
het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief tot een petitie. 
 
De petitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op om een 
onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél 
Brabant. 
 
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl.  
De petitie kan worden getekend via meerveestopermee.petities.nl. 
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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