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Wandeling Nieuwkuijkse Wiel 
Zondag 13 augustus zal Peter v.d. Velden een rondleiding 
geven bij de Nieuwkuijkse Wiel. 
 
Deze wiel is ontstaan na een doorbraak van de Heidijk in 1880. 
 
Peter v/d Velden is hier goed bekend en zal ons interessante 
en mooie plekjes laten zien en vertellen over deze mooie 
omgeving. 
 
Start bij de Emmamolen om 10.00 uur. 
 

 

 

Overleg met wethouders 
Het bestuur overlegt regelmatig met organisaties waarmee 
samengewerkt wordt.  
Onlangs vond het kwartaaloverleg met de wethouders voor 
natuur en milieu plaats. 
 
Onderwerpen die dit keer zijn besproken: 
- Idylle Vlinderveld 
- Zwerfafval 
- Nacht van de Nacht 
- Groenstructuurplan 
 
Daarnaast hebben onze mensen van de werkgroep 
Natuurbeheer ook regelmatig contact met de buitendienst 
van de gemeente over praktische zaken.  
 
Verder is het plan om ook direct overleg tussen onze 
werkgroep PR & Ondersteuning en gemeente-ambtenaren te 
hebben over onderwerpen als ommetjes, toerisme & 
recreatie. 
 

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


 

 
 

Heel Heusden Duurzaam 
Tijdens de conferentie over Duurzaamheid op donderdag 29 
juni in de abdij van Mariënkroon ging één van de sessies over 
biodiversiteit. Met belangstellenden werd gediscussieerd over 
wat nodig is om de biodiversiteit in onze gemeente te 
verbeteren. 
 
Vraag was vooral hoe de versnippering van natuur te 
verminderen om zo grotere leefgebieden te creëren en de 
biodiversiteit te vergroten. Met burgers, boeren en bedrijven 
werd gepraat over de mogelijkheden. In de komende weken 
worden de ideeën verder uitgewerkt met betrokkenen, 
waaronder onze vereniging. 
 
Ga voor een verslag van de duurzaamheidsdag naar 
www.halloheusden.nl.  
 
Wil je meedenken en praten ga dan naar 
https://heusden.citizenlab.co/ (je kunt ook mailen naar 
info@natuurenmilieuheusden.nl als je namens de vereniging 
mee wilt doen). 
 

 

 
 

Nacht van de Nacht 
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. 
Echte duisternis is er bijna niet meer te vinden. Hierdoor 
wordt het zien van een sterrenhemel steeds zeldzamer en 
raakt het ritme van (nacht)dieren en mensen verstoord.  
 
In de Nacht van zaterdag 28 oktober is er weer de Nacht van 
de Nacht. Tijdens de Nacht worden door het hele land weer 
honderden nachtelijke activiteiten georganiseerd waarbij 
deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. Ook 
doven vele gemeenten en bedrijven aanlichting van 
gebouwen en bruggen en laten bekende landmarks de lampen 
uit.  
 
Onze vereniging organiseerde in 2016 een nachtwandeling in 
dit kader. Heb je ideeën voor een invulling dit jaar? Of wil je 
meehelpen bij het organiseren van een activiteit op 28 
oktober? Laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Ga voor meer info naar www.nachtvandenacht.nl.  
 

 

 
 

Dag van de Duurzamheid 
Op dinsdag 10 oktober organiseert Urgenda de negende editie 
van de Dag van de Duurzaamheid 

 
Wilt u zelf meedoen en laten zien dat de 
duurzaamheidbeweging veel groter is dan iedereen denkt? 
Meld uw activiteit dan nu aan op de website. 

https://www.halloheusden.nl/artikelen/artikel/2017/07/we-staan-pas-aan-het-begin/
https://heusden.citizenlab.co/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
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https://www.youtube.com/watch?v=sl146MijMJ0
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Stand van zaken Energiek Heusden 
Zowel de actie “Heel Heusden Bespaart” als “Zon Op 
Heusden” lopen nu enige tijd en daarom een tussenstand. 
 
Heel Heusden Bespaart is nu beschikbaar voor heel Heusden. 
218 Woningeigenaren hebben advies aangevraagd. 
 
Zon Op Heusden stelt dat het op sporthal De Kubus het 
maximale aantal panelen bijna is bereikt. 
Inmiddels is “Zon Op Heusden Coöperatie  U.A. “opgericht. 
Lees meer op: www.energiekheusden.nl. 
 
Het lidmaatschap van Energiek Heusden kost voor 
particulieren slechts € 15,= per jaar, het verplicht u verder tot 
niets, maar u helpt daarmee wel de doelstellingen te 
realiseren. Aanmelden kan eenvoudig online . 
 

 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

 

Zonnebloempitten voor de 
voedertafel  Op duurzame geteeld 
door Fa Valckx, aangesloten bij de 
stichting Veldleeuwerik, promotor 
van duurzame akkerbouw;  Af te 
halen in Hedikhuizen na telefonische 
afspraak via Geert Schalken: 06 12 
33 06 13 Nog meer weten? Google:  
firma valckx zonnepitten. 
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https://www.energiekheusden.nl/nieuwsbrief/r/hrCjlV6M6s4E96q9j0TDP3ryrtXqtVKbsgq1SaE7VZ5HbEBTbTGMpADLQMusfXmaCGHfRwRDBJEGRSMyufS6icuCv03E7wlXqgfds/L65sJ5cs6UfXAiKGnqbuaohRhZQLgt1ihNAl0mTR76FBclnOUXuO/BlTBjOnnLmR0C134z5ZeWl/XaxCuUyhqYP0vHbQ2DRAIFHvE4DZ6V0QsjJPvgFCqxdCv25d4Ip0lQNbEt4tZYwOBsT2YQE2dfQXzq3

