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________________________________________________________________ 
 
VOORWOORD 
________________________________________________________________ 
 
Als ik dit schrijf, half mei, is de natuur na een wat verlengde winterslaap, ook 
weer ontwaakt. Alles is weer groen en bloeit. En de dieren hebben al weer 
gewerkt aan nakomelingschap. 
 
Onze vereniging krijgt niet de kans in winterslaap te gaan.  
De werkgroep Natuur en Cultuurhistorie werkt in de winter harder dan ooit, en 
zorgt er voor dat de natuur zich daarna weer verder kan ontwikkelen.  
De werkgroep Ruimtelijke Ordening kan zich ook geen winterslaap permitteren. 
Nu worden de beslissende stappen gezet in de ecologische verbindingszones in 
de Baardwijkse Overlaat en aan de oostkant van Vlijmen. 
De werkgroep Educatie en PR staat ook niet stil. In de afgelopen maanden 
werden onder andere de presentatie van het Ommetje Herpt, een lezing + 
excursie over de vogelwereld van de Langstraat en een wandeling rond de 
Nieuwkuijkse Wiel en omgeving georganiseerd. Ook onze bijdrage aan de 
gemeente-actie Biodiversiteit werd door hen mede georganiseerd. 
En dit allemaal voor een nog mooiere lente in 2011. 
 
Ook in het afgelopen kwartaal de jaarvergadering. Naast de reguliere 
onderwerpen is daar ook uitgebreid ingegaan over hoe verder met de vereniging. 
De open en geanimeerde discussie heeft een flink aantal ideeën opgeleverd over 
hoe we de natuur en het milieu in de gemeente verder kunnen versterken.  
 
Al deze onderwerpen, en nog meer, verderop in deze Natuurlijk. 
Veel leesplezier. 
 
 
 
 
Harry Nijënstein, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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BELEIDSPLAN  
________________________________________________________________ 
 
Beleidsplan  
 
Inleiding 
Voor een vereniging is het zinvol om zo nu en dan nog eens weer helder te 
krijgen waar we met z‟n allen aan werken. Dat helpt dan ook om keuzes te 
maken in activiteiten voor de komende jaren. Omdat we nu vrij veel nieuwe leden 
en bestuursleden hebben, is dit een goed moment om deze exercitie uit te 
voeren. Het bestuur heeft een voorzet gemaakt, en deze op de jaarvergadering 
besproken. Hieronder vindt u de „bestuursvoorstel‟. Elders in Natuurlijk de 
bijdragen uit de jaarvergadering.  
 
Missie, doelen, kerntaken 
In de statuten is de missie vastgelegd: „De vereniging streeft binnen de 
gemeente Heusden naar een duurzame ontwikkeling (natuurwaarden, ruimtelijke 
kwaliteit, cultuur-historische waarden, milieu, etc) van het landelijk- en stedelijk 
gebied, waarbij zij kiest voor een geïntegreerde benadering van ecologie, 
landschap en cultuurhistorie.‟ 
Ook de doelen komen uit de statuten: 

 Bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving; 

 Een natuurrijk cultuurlandschap; 

 Natuur, water en landschap in evenwicht met de economische functies zoals een 
duurzaam verbrede landbouw, recreatie en toerisme; 
Evenals de kerntaken: 

 Beleidsbeïnvloeding inzake ruimtelijke ordening, milieu en natuur & landschap; 

 Landschapsbeheer; 

 Gedragsbeïnvloeding door kennisoverdracht en educatie. 
Bestuur en leden van de vereniging ondersteunen deze missie, doelen en 
kerntaken nog volledig, zoals ook bleek tijdens de jaarvergadering. 
 
Organisatie 
Om te organiseren dat de mooie bedoelingen van hiervoor omgezet worden in 
acties hebben we een bestuur en werkgroepen.  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal 
bestuursleden die bij voorkeur de verschillende werkgroepen 
vertegenwoordigen. 
De vereniging kent de volgende werkgroepen: 

 Natuur en Cultuurhistorie (vz Joost van Balkom) 

 Ruimtelijke Ordening (vz Hans v.d. Laar) 

 Educatie en PR (vz Noor Peters) 
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
Acties Werkgroepen 
 
Natuur en Cultuurhistorie 
Belangrijkste doelen zijn behoud, herstel en versteviging van landschap en 
cultuurhistorie. Vooral door zelf onderhoud en inventarisaties te plegen. De 
belangrijkste actiepunten voor 2010 zijn: 

 Herstel van de natuur- en cultuurwaarden in het gebied van de Baardwijkse 
Overlaat. 

 Het volgen van de ontwikkelingen in het Vlijmens Ven. 

 De waarden van de oevers, taluds en dijken van het Afwateringskanaal 
behouden en verstevigen. 

 Meepraten en meedenken met de partijen over de inrichting en verandering van 
het landschap. 

 Het onderhouden van de natuureigendommen van de vereniging (eendekooi, 
houtwal, natuurpark). 

 Het buitengebied aantrekkelijker maken voor vlinders (i.s.m. de gemeente). 

 Aanwezige inventarisaties toegankelijk maken voor overige werkgroepen en 
bestuur. 

 Het maken van een bomenbeleidsplan. 

 Jaarplan wandelingen maken, rekening houdend met wat waar wanneer te zien 
is.  

 Publicaties en persberichten. 
 
Ruimtelijke ordening 
De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt zich vooral bezig met het behoud van 
bestaande landschappelijke waarden, vooral door middel van het deelnemen in 
overleg met gemeente en provincie en door het indienen van zienswijzen. 
Belangrijke acties gepland in 2010 zijn: 

 Deelname in adviesgroep GOL. 

 Deelname in kwartaaloverleg gemeente. 

 Overleg met BMF over indienen bezwaarschriften e.d. (conceptbrieven 
voorleggen, juridisch advies, ...) 

 Kennisuitwisseling met N&C, mn wat betreft waardevolle gebieden in de 
gemeente. Bijvoorbeeld omdat er zeldzame planten of dieren voorkomen, 
aanwezigheid van lintbebouwing, etc. 

 Persberichten maken over uitgewerkte plannen (b.v. De Bosschen). 
 
Educatie en PR 
De belangrijkste activiteiten van deze werkgroep zijn het werven en activeren 
van leden, kennisoverdracht en beleidsbeïnvloeding. 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
Belangrijke acties in 2010: 

 Lezing + excursie vogelwereld van de Langstraat. 

 Lezing duurzame voedselkeuze 

 Info-avond Ommetje Herpt 

 Tentoonstelling over Water (ism gemeente) 

 Wandeling Nederhemert 

 Kerstwandeling organiseren 

 Werffolder NMV meegeven bij ophalen „biodiversiteit‟ actie gemeente 

 PR-plan rond activiteiten uitbreiden  

 Kwartaalblad Natuurlijk uitgeven. 

 Waakvlam doorgeven organiseren 

 Persberichten en publicaties ook naar doelgroepen sturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acties Bestuur 
Naast het werk van de werkgroepen zijn er ook nog een aantal belangrijke 
overkoepelende zaken. Het bestuur zal de komende tijd de nadruk leggen op de 
volgende onderwerpen, en bijbehorende acties: 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

Kritische 
succesfactor 

Acties bestuur – 2010 

Evenwichtige 
leeftijdsopbouw, 
met voldoende 
actieve leden en 
bestuursleden, 
nu en in de 
toekomst. 
 

 Intensiveren ledenwerving (jeugd en ouderen) in 
samenwerking met de werkgroepen. 

 Onderzoeken in hoeverre Kinderboerderij/NME Geerpark 
hierbij een rol kan spelen (b.v. jeugdnatuurwacht 
oprichten, permanente tentoonstelling NMV, 
lespakketten, vergaderruimte,....). Daarbij zal ook 
informatie ingewonnen worden bij o.a. hoofdkantoor IVN 
Consulentschap in Boxtel en/of andere NME centra in de 
provincie. 

Optimale 
samenwerking 
tussen de 
werkgroepen 

 Vast agendapunt bestuursvergaderingen. 

 Er voor zorgen dat elke werkgroep in het bestuur 
vertegenwoordigd is. 

Positieve en 
uniforme 
uitstraling naar 
buiten  
 

 Het bestuur stelt een werkgroep in die dit zal uitwerken, 
daarbij in ieder geval meenemend: 

 eenduidige en eigentijdse stijl (website, Natuurlijk, 
Ledenwerf folder, briefpapier, e-mails, ...),  

 meer info op website, meer persberichten over 
geboekte resultaten, .....).  

 Daarbij zal ook gekeken worden naar wat andere 
organisaties doen op dit gebied (o.a. IVN, 
Heemkundekring, Heemtuin, Weidevogel groep, 
Brabants Landschap etc.). 

Meer aandacht 
voor milieu (o.a. 
luchtkwaliteit, 
waterkwaliteit, 
CO2, ....) 
 

 Het bestuur geeft zich tot najaar 2010 de tijd om een 
werkgroep in het leven te roepen. Als dat niet zou lukken 
zal bezien worden of het onderwerp ondergebracht kan 
worden bij de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

 Het bestuur zal onderzoeken of het mogelijk is een 
„denktank-milieu voor jonge mensen‟ in de gemeente op 
te richten.  

Samenwerking 
met andere 
organisaties, in 
en buiten de 
gemeente 
 

 Het bestuur stimuleert en institutionaliseert samenwerking 
met de volgende organisaties: Gemeente, Provincie, 
BMF, Heemkundekring Onsenoort, IVN de Waerdman, 
buurtverenigingen, Alcoa Foundations,  Stichting Natuur 
en Milieu, Vereniging Nederlands Natuurlandschap, 
Duinboeren, Brabants Landschap, Natuurmonumenten 
etc. 
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Jaarvergadering 
Veel leden hebben in de jaarvergadering een flink aantal aanvullende ideeën en 
suggesties naar voren gebracht. Het bestuur en de werkgroepen zullen deze 
meenemen bij het uitwerken van de acties. 
 
Hoe verder 
Het bestuur en de werkgroepen zullen de actiepunten uitvoeren, en de voortgang 
hierin in hun vergaderingen bijhouden.  
Per kwartaal zullen we daarvan verslag doen in Natuurlijk, en natuurlijk in elke 
jaarvergadering. 
 
Ten slotte 
Niet op de jaarvergadering geweest? Niet actief in een werkgroep? Maar je hebt 
nog een goed idee die de vereniging weer verder kan helpen? Schroom niet en 
laat het ons weten:  
mail nijenstein@home.nl of bel 073 513 02 87: Harry Nijënstein 
 
 
 
 
NIEUWE LEDEN 
 
 
Als nieuwe leden verwelkomt het bestuur: 
 
Mevr. Margo Beuken, Drunen 
Mevr. Tonny de Hoogh, Heusden 
Dhr. Herman Lindhout, Vlijmen 
Mevr. Anja Klein, Vlijmen 
J.C. Belle, Vlijmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

mailto:nijenstein@home.nl
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___________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA-OVERZICHT 
___________________________________________________________________ 
 
LEDENVERGADERINGEN 
 
De ledenvergaderingen vinden plaats in het d‟Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46 
in Drunen: ingang aan de voorkant, grote vergaderruimte, begane grond. Tijdens de 
ledenvergaderingen wordt u op de hoogte gebracht van de actuele zaken die binnen 
onze vereniging spelen. Natuurlijk kunt u ook aandacht vragen voor onderwerpen 
die u belangrijk vindt.  Koffie en thee staan klaar. 
 
datum :  maandag 11 oktober 
aanvangstijd : 19.30 uur  
 
Komt u ook? Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs! 
De ledenvergaderingen worden meestal rond 21.45 uur afgesloten. 
 
WANDELINGEN 
De wandelingen vinden de komende periode plaats op de 3de zondag van de maand 
behalve in augustus. 
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. We willen niet te veel publiciteit 
aan de wandelingen geven zodat het aantal deelnemers niet te hoog zal liggen en 
vooral onze eigen leden, u dus, mee zullen wandelen. 
 
datum  : zondag 20 juni 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : rond 12.00 uur 
gids   : Joost van Balkom 
locatie  : Baardwijkse Overlaat 
verzamelen : café de Westhoek, Eindstraat, Drunen 
 
datum  : zondag 18 juli 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : rond 12.00 uur 
gids   : Joost van Balkom 
locatie  : het Witmeer 
verzamelen : café de Klinkaert in Drunen 
  

datum  : zondag 19 september 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : rond 12.00 uur 
gids   : Joost van Balkom 
locatie  : Fellenoord en Pessaert, Drunen 
verzamelen : parkeerplaats Duinrand (brug Torenstraat)  
__________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
datum  : zondag 17 oktober 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : 12.00 uur 
gids   : Joost van Balkom 
locatie  : De Margriet, Drunen 
verzamelen : café de Klinkaert in Drunen  

 
datum  : zondag 21 november 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : 12.00 uur 
gids   : Joost van Balkom 
locatie  : Giersbergen en Drunense Duinen 
verzamelen : café de Drie Linden, Giersbergen 
 

  

BESTUURSVERGADERINGEN 
 
De bestuursvergaderingen worden, 1 maal per maand gehouden op 
woensdagavond. 
data 2010: 9 juni, 8 september, 6 oktober,3 november,8 december 
 
Heeft u een onderwerp dat u graag behandeld ziet worden in een 
bestuursvergadering dan kunt u hierover contact opnemen met onze secretaris Max 
Verhagen of met een van de andere bestuursleden. De telefoonnummers vindt u 
voorin in Natuurlijk. 
 
LANDSCHAPSBEHEER 
 
Op onderstaande zaterdagochtend wordt er door de landschapsbeheergroep weer 
gewerkt in de natuur. 
Ook u bent van harte welkom om de handen uit de mouwen te komen steken. 
 
datum  :   vanaf september, 1ste zaterdag van de maand 
aanvang  :   9.00 uur 
eindtijdstip  :  12.00 uur 
locatie  :  Natuurpark, Drunen 
 
Materialen en handschoenen zijn aanwezig. Voor koffie en koek wordt gezorgd. 
 
Heeft u nog vragen over het landschapsbeheer dan kunt u contact opnemen met: 
Joost van Balkom  tel. 0416 376202 of met 
Bert Tolboom  tel. 0416 376049 
___________________________________________________________________ 



Infoblad „Natuurlijk‟juni  2010                           11 

___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
KOPIJ NATUURLIJK 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Natuurlijk is 1 
september: verschijningsdatum half september 2010. 
Heeft u een interessante bijdrage op het gebied van natuur en/of milieu en denkt u 
dat deze ook van belang is voor de lezers van Natuurlijk, mail dit dan naar de 
redactie: 
Noor Peters, peblauw@hetnet.nl 
of naar 
Marian van der Linden marianvdlinden@home.nl 
(Word, lettertype Arial, lettergrootte 14 = 1 bladzijde in Natuurlijk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

mailto:peblauw@hetnet.nl
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NIGERIA BRANDT 
________________________________________________________________ 
 

NIGERIA BRANDT  
 
SHELL, STOP DAARMEE! 
 
In deze Natuurlijk vindt u een actiekaart gericht aan Shell. 
 
Shell zorgt voor veel milieuvervuiling in Nigeria door haar oliewinning in dit land. 
Bij oliewinning komt aardgas vrij. Het verbranden van dit gas heet affakkelen. In 
Nigeria staan er 110 van die zogenaamde gasfakkels dag en nacht te branden, 
terwijl dit gas ook gebruikt kan worden als aardgas. De uitstoot van de 
broeikasgassen door die fakkels staat gelijk aan het halve wagenpark van 
Nederland. 
De gevolgen voor vele inwoners van Nigeria, van deze milieuvervuiling, zijn zeer 
ernstig. Dat het in de buurt van de fakkels nooit meer donker wordt moge ook 
duidelijk zijn. 
 
Voor meer informatie zie de actiekaart of  www.nigeriabrandt.nl  

Vul de actiekaart a.u.b. in en onderteken hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

http://www.nigeriabrandt.nl/
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NOTULEN  JAARVERGADERING 
________________________________________________________________ 
 
Notulen van de Jaarvergadering Natuur-en Milieuvereniging gemeente 
Heusden 19 april 2010.  
 
Aanwezig: Harry Nijënstein, Cock de Moel, Joost van Balkom, Max Verhagen, 
Joke  Rijk,bestuursleden 
 Hans van Laar, Rien Melis, Marc Snijders, René Biekens, Albert Hoevenaars, 
Wim Beunes, Klini van Holland, Kees van Delft, Wil Maaywee, Tonny de Hoogh, 
Nely Lopulalan, Theo Boonmann, Piet de Bont, Mieke van Veelen, 
Herman Peters, Ad Kuijpers, Marian van der Linden, Noor Peters-van Dijk, 
Peter van der Velden, Cees van der  Meijden, Fons van Dijk, leden. 
Afwezig met kennisgeving: Freerk Vos, bestuurslid. 
Monique Buijst, Steven Molema, Ies van der Linden, Ton van Noort, 
Annie van Bokhoven, George Rouhof, Jan Pijnenborg, leden. 
 
1. Opening 
Harry Nijënstein, voorzitter, opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom 
in het bijzonder, Mieke, Marc en Tonny die voor het eerst deelnemen aan een 
ledenvergadering. 
 
2. Mededelingen 
2.1. Aan de agenda toegevoegd  bij punt 8: Overdracht van de Waakvlam. 
 
3. Jaarverslag 2009 
Wordt puntsgewijs doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Financieel Jaarverslag 2009 
Geen vragen, opmerking dat het saldo onder de 10.000 euro is gebleven. 
 
5. Kascontrole 
Wim Beunes en Rien Melis (kascontrolecommissie) hebben de kas 
gecontroleerd en geen  fouten gevonden.   
De voorzitter dankt  Freerk, ,voor zijn werk als penningmeester. 
Rien Melis treedt af als lid in zijn plaats komt Kees van Delft in de kascommissie. 
 
6. Vaststellen begroting 2010 
De begroting voor 2010 wordt ongewijzigd vast gesteld. Aan de penningmeester 
wordt décharge verleend. 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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7. Activiteiten 
De diverse activiteiten zijn gepubliceerd in “Natuurlijk”, m.b.t.: 
-  Ommetje Herpt, de voorlichtingsavond hierover werd druk bezocht 
-  Biodiversiteit in de achtertuin, een samenwerkingsproject met de gemeente  er 
   werd volop gebruik gemaakt van de te bestellen producten,  het publiek was 
   enthousiast over dit initiatief dit is voor herhaling vatbaar. 
-  De toeristische fietsroute van de gemeente doet ook bij eendenkooi “Ter Kwak” 
   aan.  
-  De wandeling van 25 april a.s. start bij de Emmamolen in Nieuwkuijk , met een 
   rondleiding in de molen vóór of na de wandeling.  
- Binnenkort wordt weer gestart  met maandelijkse wandelingen die een min of  
  meer  educatief karakter hebben en waarbij deelname alleen mogelijk is voor  
  leden en ” aanhang”. 
- Inventarisatie landschap Drunen, er wordt aan de hand van de inventarisatie  
  van 10 jaar geleden nagegaan hoe het “groen”er nu uitziet. Dit in samenwerking  
  met de  gemeente, die hier haar kapbeleid op toe gaat passen. En er komt een  
  digitale opslag van al het groen in de hele gemeente, ( programma Alterra)wie   
  hier aan mee wil werken kan zich melden bij Joost van Balkom.  
Uit de vergadering komt de vraag wat hiervan de waarde is en wat ermee 
gedaan wordt. Het zal o.a. gebruikt worden om een bomenbeleidsplan samen te 
stellen. 
Cees van der Meijden meldt dat hij in het buitengebied de waardevolle bomen 
heeft geïnventariseerd, (inventarisatieverslag is beschikbaar).  
Joost is ook vertegenwoordiger in de gemeente Heusden voor de Bomenstichting. 
 
8.a. Samenstelling/verkiezing bestuur. 
Freerk Vos, stopt als penningmeester. Er heeft zich een nieuwe kandidaat 
gemeld in de persoon van Fons van Dijk, Fons was medeoprichter van de 
Natuur- en Milieuvereniging Drunen in 1982. Binnen de vereniging is hij op 
meerdere terreinen actief geweest o.a. als voorzitter. De vergadering gaat van 
harte akkoord met de aanstelling van Fons als bestuurslid en penningmeester. 
De voorzitter bedankt Freerk voor zijn grote inzet als bestuurslid en deskundig 
penningmeesterschap. 
Hij nodigt de aanwezigen uit om zich te melden voor een bestuursfunctie en/of lid 
van de P.R.commissie of nog op te richten afdeling milieu. 
8.b. Overdracht van de Waakvlam 
Peter van der Velden heeft Wim Beunes uitgekozen om de Waakvlam verder te 
dragen, omdat Wim actief is binnen de vereniging vooral in de groep 
Landschapsbeheer en ook veel werk verzet als vrijwilliger van de Heemtuin. 
Harry feliciteert Wim met zijn uitverkiezing. 
 
________________________________________________________________ 
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9.  Pauze 
Vooraf aan de pauze deelt de voorzitter mee dat na de vergadering voor de 
liefhebbers nog de een dvd over ijsvogels getoond wordt. 
 
10. Beleidsplan Natuur-en Milieuvereniging gemeente Heusden 2010-2014 
De voorzitter geeft aan waarom het in 2009 gepresenteerde beleidsplan opnieuw 
aan de orde komt: 
- wijzigingen in het bestuur 
- omvorming naar actiegericht werken 
- concrete acties zijn benoemd 
- na één jaar evalueren, wat is er gedaan, hoe gaan we verder? 
Het beleidsplan wordt per onderdeel doorgenomen en becommentarieert. 
Missie: is statutair vastgelegd, de voorzitter stelt voor om( voorlopig) geen 
wijzigingen aan te brengen. 
Opmerkingen uit de vergadering: 
- in toekomst meer contact met Heemkundekring i.v.m. cultuurhistorische  
  aspecten,  dit zal versterkend werken.  
- actieve rol van de vereniging in biodiversiteit ( wordt nu al gedaan in project 
   Pimpernelblauwtje en overige vlinders). 
      
Doelen: statutair bepaald, geen opmerkingen 
Kerntaken: statutair bepaald 
Opmerkingen bestuur: 
- het is wenselijk een werkgroep milieu op te richten 
- een vertegenwoordiging in het bestuur vanuit iedere werkgroep 
Opmerkingen uit de vergadering:       
- oprichting werkgroep milieu, vraag hulp aan HAS ( Hogere Agrarische School)- 
  student 
- maak een lijst met op het milieugerichte activiteiten( b.v. fietsers en milieu)  
- ledenwerving, persoonlijke benadering van kandidaten 
- contacten met ondersteunende organen zoals BMF,( sinds kort oriënteert Max 
  Verhagen zich in de samenwerking met de BMF( Brabantse Milieu Federatie) 
- Public Relations en Educatie vragen om actuele zaken publiekelijk te maken, 
  schrijf artikelen waarin actualiteit van het moment en het standpunt van de 
  vereniging duidelijk zichtbaar worden.(b.v. Q-koorts).  
  Stel daarbij ledenwerving niet voorop. 
  Mieke van Veelen biedt aan de P.R.groep behulpzaam te zijn bij het  
  actualiseren van informatie.  
- interview met de voorzitter binnenkort in De Scherper. 
 
 
________________________________________________________________ 
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Kritische succesfactoren: 
Evenwichtige leeftijdsopbouw met voldoende bestuurs- en actieve leden in de 
toekomst: 
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om zich als bestuurlid aan te melden 
c.q. te helpen met de werving van nieuwe bestuursleden. 
Opmerkingen uit de vergadering: 
- ledenwerving middels verspreiding van flyers huis aan huis 
- nieuwkomers in de gemeente informeren 
- ook in andere verenigingen kampt men met tekort aan bestuurden actieve 
leden. 
Samenwerking tussen de werkgroepen: 
Wordt door bestuur en vergadering als wenselijk en noodzakelijk gezien. 
Positieve en uniforme uitstraling naar buiten: 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 
- het voordeel van het lidmaatschap wordt duidelijker als  niet-leden tegen  
  betaling  kunnen deelnemen aan activiteiten. 
- meer informatie verstrekken aan het publiek over je deelname/samenwerking  
  met andere organisaties ( o.a. Blauw-groene diensten). 
- thema -avonden over natuur en milieu. 
Aandacht voor het milieu: 
Al eerder deze avond is opgemerkt dat een werkgroep milieu zeer wenselijk is. 
Opmerking vanuit de vergadering: 
- Een nieuwe  milieugroep zou kunnen starten met het actiepunt het autoverkeer 
in het centrum van Drunen. 

Samenwerking met andere organisaties in en buiten de gemeente: 
Opmerking:   
 - Aan de genoemde organisaties nog toevoegen;  Natuurmonumenten. 
Tot zover de bespreking van het beleidsplan 2010-2014. En nu aan de slag 
ermee! 
      
11. Rondvraag 
Marc Snijders; waarom deed onze vereniging niet mee aan de Zwerfvuildag? 
Teveel activiteiten en te weinig vrijwilligers, maar volgend jaar zijn we wel 
aanwezig! 
René Biekens; de in “Natuurlijk” aangeprezen eco-wasbal zou niet  zo 
milieuvriendelijk zijn als wordt aangegeven, zie voor informatie internet. 
Joost van Balkom; in het “natuurpark” is de omheining tot half mei terug 
geplaatst naar de eerste grens om te voorkomen dat het vee de jonge planten 
vernield. 
 
 
________________________________________________________________ 
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Cees van der Meijden; er grazen nu al schapen aan de Kanaaldijk, waardoor de 
biotoop aangetast/vernietigd wordt. Met het Waterschap wordt door Joost 
dusdanig contact gelegd dat in de toekomst hopelijk de schapen verdwijnen en 
onze afdeling landschapsbeheer dit stuk van de Kanaaldijk adopteert voor 
onderhoud. 
Theo Boonmann; dank voor de goede plaats tijdens deze vergadering, 
waardoor het volgen redelijk goed ging. 
Peter van der Velden; vraagt namens Paul Krijger van de Vlinderstichting  
gegadigden voor de oprichting van een werkgroep vlinders, Joost van Balkom en 
Piet de Bont melden zich. 
       
12. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de 
leden voor hun  aanwezigheid en inbreng. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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HET OUDE MAASJE 
________________________________________________________________ 
 
Tijdens de informatieavond over het Ommetje Herpt/Oudheusden was Cees van 
der Meijden, één van de sprekers. Cees vertelde enthousiast over het Oude 
Maasje en de mogelijkheden om het in ere te herstellen. Reden genoeg voor de 
redactie om Cees te vragen hier een stukje over te schrijven voor in Natuurlijk. 
Het resultaat kunt u hieronder lezen! 
Dank aan Cees voor deze bijdrage. 
 
GRAAG EERHERSTEL VOOR HET OUDE MAASJE  
OFTEWEL HET MAOSKE 
 
Eeuwenlang slingerde het Oude Maasje door het Land van Heusden. Vanuit de 
Ardennen voerde het Maaswater grind, grofzand, fijnzand, 
klei en leem met zich mee. In Limburg  waar de stroomsterkte begon af te nemen, 
werd het zwaardere materiaal, in dit geval dus grind, achtergelaten. In het Land  
van Heusden, waar de stroming nog trager werd, bezonk zand. Daar ontstonden 
zandige oeverwallen, waarop later in de Karolingische tijd tussen 650 en 900 de 
dorpen Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden, Heesbeen en Doeveren zijn ontstaan. 
Bij hoge waterstanden overstroomden de oevers van het Oude Maasje. In de 
laagste delen van het 
landschap kwam dit 
water tot stilstand. 
Daar bezonken de 
kleinste slibdeeltjes: 
klei en leem. Zo 
ontstonden de 
komkleigronden. 
Denk aan de 
Hooibroeken, het 
Herptsche Broek en 
het Luisbroek. In het 
overgangsgebied 
tussen de hoger 
gelegen zandige 
oeverwallen en de 
laaggelegen 
komkleigronden 
bezonk een mengsel van zand en klei en daarom liggen daar nu de zavelige 
rivierkleigronden. Op de oeverwallen waren later de akkers en de boomgaarden te 
vinden. De zware klei van de komkleigronden was nagenoeg ondoorlatend. Na 
langdurige regenval ontstond er wateroverlast.  
 
________________________________________________________________ 
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Daar ontwikkelde zich veen, dat bij overstromingen vaak weer door klei werd 
bedekt. De komkleigronden werden  gebruikt voor griendcultuur en waren ook heel 
geschikt voor eendenkooien. Het drassige weiland werd gebruikt als hooiland.      
 
Aan het begin  van de middeleeuwen nam het aantal overstromingen toe en begon 
het gebied te vernatten.  Daardoor ontstonden er in het Land van Heusden grote 
veenmoerassen. Het is, volgens mij, niet bekend wanneer de eerste dijken werden 
aangelegd. De eerste dijken lagen overigens niet langs de rivieren, maar loodrecht 
erop. Deze zogenaamde zijdwenden belemmerden de instroming van water vanuit 
bovenstrooms gebied. Ik denk dan aan de Voorste Zeedijk ten oosten van Vlijmen 
en de Zeedijk ten westen van Drunen en Elshout. Vanaf omstreeks 1000 werden 
de veenmoerassen stelselmatig ontgonnen. Er werden toen ook dwarsdijken 
aangelegd om instroom van het hoger gelegen achterland te voorkomen. Toen 
ontstond het zogenaamde slagenlandschap: lange, smalle stroken grond met 
sloten erlangs. Aan het lange dorpslint van Haarsteeg en Elshout is nog te zien, 
dat Elshout en Haarsteeg aan zo‟n dwarsdijk (achterkade) zijn ontstaan. De vele 
sloten van de zo ontstane polders waterden af op weteringen die weer afwaterden 
op het Oude Maasje. De voortdurende verhoging van de rivierdijken leidde tot een 
verhoging van de rivierwaterstanden, omdat steeds minder water via de kommen 
kon afvloeien. Met als gevolg een groot aantal dijkdoorbraken. De daardoor 
ontstane wielen zijn nog altijd in het landschap terug te vinden.  
 
Soms gebeurde het dat de Maas op een bepaalde plaats de toegenomen 
watertoevoer niet goed meer kon verwerken. Dan zocht het water daar een andere 
uitweg en verlegde de rivier zijn loop. Zo begon al in de middeleeuwen het Oude 
Maasje bij Hedikhuizen zijn loop te verleggen. Er stroomde steeds meer 
Maaswater in noordelijke richting om uiteindelijk bij Woudrichem in de Merwede uit 
te monden. 
Daarom kon het gebeuren dat in de 13e eeuw de Maas bij Hedikhuizen werd 
afgedamd. Dit gaf echter in de eeuwen daarna zoveel overlast in het oude 
stroomgebied van de Maas, dat uiteindelijk besloten werd de oude Maasmonding 
te herstellen. Daarom werd tussen 1888 en 1904 tussen Geertruidenberg en 
Hedikhuizen een kanaal gegraven, iets ten noorden van de vroegere Maasloop, 
dat nu de Bergsche Maas wordt genoemd. 

  
Het is dus wel duidelijk: het grondgebied van de Gemeente Heusden werd 
voornamelijk gevormd en gestructureerd door het Oude Maasje. Dat verdient 
waardering! 
 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw vonden er intensieve ruilverkavelingen 
plaats. 
________________________________________________________________ 
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 De bewoners van de oude boerderijen in de Langstraat die door allerlei 
verervingen overal her en der verspreid stukjes grond bezaten, verhuisden naar 
moderne boerderijen, gebouwd langs nieuw aangelegde en verharde wegen in 
de polders. Deze ruilverkavelingen werden uitgevoerd met weinig gevoel voor 
het landschap en de cultuurhistorie van het gebied. Daardoor werden er onnodig 
veel landschappelijke en cultuurhistorische elementen in het landschap vernield. 
Bij deze gelegenheid werd helaas ook het oude, historische Maasje tussen 
Hedikhuizen en Doeveren grotendeel dichtgegooid. Daarmee werd ook het 
verband tussen de dorpen Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden, Heesbeen en 
Doeveren verbroken. Deze dorpen kwamen als los zand in het landschap te 
liggen! 
  
Het jaar 2010 heeft in de gemeente Heusden de titel “Waterrijk Heusden” 
meegekregen. In een toespraak  op 18 mei in de Poort van Heusden, waar o.a. 
“duurzaamheid” aan de orde kwam,  hoorde ik onze burgemeester Willems 
zeggen, dat er in het jaar van “Waterrijk Heusden” speciale “aandacht, moeite en 
energie gestoken zal worden in het water”. Daarom hoop ik nu maar, dat ook ons 
Nieuwe Gemeentebestuur blijft werken aan de plannen om het historisch 
waardevolle Oude Maasje uiteindelijk weer in ere te herstellen. Wat een 
prachtige ecologische zone kan er dan ontstaan, die tevens de historische Maas-
dorpen hun eigenheid teruggeeft en weer op een natuurlijke manier met elkaar 
verbindt. Over duurzaamheid gesproken!  
De heroriëntatie op “duurzaamheid” moet immers niet alleen gericht zijn op 
economisch gewin (profit), maar toch zeker ook allereerst op onze directe 
leefomgeving (planet), zodat de  bewoners van onze gemeente (people) in hun 
dagelijkse omgeving de natuur nog kunnen beleven. Natuurbeleving is nog altijd 
van vitaal belang. Daardoor ontstaat immers het besef, dat we niet tegenover de 
natuur staan, maar zelf ook deel uitmaken van de natuur die ons omgeeft en die 
respect verdient. Uit dat natuurlijk besef moet de drijvende kracht voortkomen 
om te werken aan wezenlijke duurzaamheid.  
 
Vriendelijke groet, 
Cees van der Meijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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‘VOGELS VAN DE LANGSTRAAT’ 
________________________________________________________________ 
 
verslag van de vogelexcursie ‘Vogels van de Langstraat’ 
 
Op de 1ste dag van de lente, vond deze wandeling plaats onder de bezielende 
leiding van Bert Verschuren. Bert is een vogelaar in hart en nieren. 
Bert was op deze zeer natte ochtend samen met 2 andere vogelaars uit Den 
Bosch naar de gemeente Heusden getogen. Zij lieten ons door hun telescopen 
genieten van al het moois dat rondfladdert in de Hooibroeken. Ondanks de bijna 
aanhoudende regen heeft een groep enthousiastelingen een respectabel aantal 
soorten vogels kunnen waarnemen. 
Ondergetekenden noteerden hen: op alfabetische volgorde: 
Aalscholver, Blauwe reiger, Brandgans, Buizerd, Canadese gans, 
Fazant, Grauwe gans, Groene specht (alleen gehoord), 
Grote bonte specht, Grote zanglijster (alleen gehoord) 
Houtduif, kapmeeuw, Kievit, Knobbelzwaan, Koolmees, 
Kraai, Kuifeend, Meerkoet, Nijlgans, Pimpelmees, 
Rietgors, Roodborsttapuit, Rotgans, Smient, Staartmees 
Tjiftjaf (werd enthousiast als eerste voor dit jaar verwelkomd!) 
Vink, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart en Wulp 
  
Wat we verder zagen en wat het vermelden waard is zijn de volgende zaken: 
7 reeën, bomen vol met slakken, een hele grote haas en bloeiend speenkruid. 
Verder, tot onze verbazing en ontzetting een sloot vol zwarte, zwemmende, 
plastic bloempotjes. 
Al met al een geslaagde excursie, die voor herhaling vatbaar is. 
 
Cokkie de Hart, Ad Kuijpers en Marian 
van der Linden, vogelaars in spe ? 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Groene specht 
________________________________________________________________ 
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MONDIALE VOETAFDRUK 
________________________________________________________________ 
 
We hebben maar één aarde! Wat is jouw Mondiale Voetafdruk?  
 
Met de meetmethode van de Mondiale Voetafdruk, wordt inzichtelijk gemaakt 
hoeveel ruimte, grondstoffen en energie we gebruiken en hoe zich dat verhoudt 
tot de beschikbare biocapaciteit van de aarde. Met de mondiale voetafdruk wordt 
alles wat we doen omgerekend naar ruimtegebruik. 
 
De snel stijgende wereldbevolking, de toename van onze wereldeconomie en de 
daarbij behorende consumptie hebben ervoor gezorgd dat we sinds 1985 meer 
gebruiken dan onze aarde duurzaam kan opbrengen. Er is nu per persoon 1,9 ha 
beschikbaar. Dit is de ruimte van ongeveer drie voetbalvelden. We gebruiken 
anno 2010, 2,7 ha gemiddeld, berekend over alle wereldbewoners, dat is 40% 
teveel. 
Een Nederlander gebruikt gemiddeld 4,4 ha. Wij leven dus op veel te grote voet! 
Inwoners van Noord-Amerika spannen de kroon, zij gebruiken gemiddeld 9,6 ha. 
Een inwoner van India gebruikt gemiddeld 0.8 ha. 
Als we de Voetafdrukken van verschillende landen naast elkaar leggen is snel 
één ding duidelijk. De Voetafdruk van rijke landen is veel groter dan die van 
arme landen. Als iedereen op aarde zou leven als de gemiddelde Noord-
Amerikaan, dan zouden we vier extra wereldbollen nodig hebben. 
 
Persoonlijke Voetafdruk: 
Deze geeft inzicht in hoe jouw leefwijze zich verhoudt tot de rest van de wereld 
en hoe jouw leefwijze past binnen de draagkracht van onze planeet. Het meet 
het energie- en ruimtegebruik dat jij nodig hebt voor jouw leefstijl. Het helpt je te 
beseffen dat we allen betere, duurzamere keuzes moeten maken om een veilige 
en rechtvaardige wereld te creëren. Meten om te weten waar je het beste een 
bijdrage kan leveren. 
 
Op de website http://www.voetenbank.nl/UwVoetafdruk.htm 
kun je je voetafdruk berekenen. 
 
Verder vind je op deze site tips om je voetafdruk te verbeteren, om laag te 
brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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De acties die de grootste verbetering van je voetafdruk opleveren zijn: 
- eet vaker vegetarisch 
-  ben slimmer mobiel 
-  bespaar op gas 
- ga duurzaam met vakantie 
- spring zuiniger om met papier 
- eet verse seizoensproducten van dichtbij 
- eet vaker biologische producten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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WINDTURBINES 
________________________________________________________________ 
 
Toevallig kreeg de redactie twee artikeltjes, van twee leden over windturbines. 
Wij hopen dat de inhoud ervan u helpt uw mening te vormen over deze manier 
van opwekken van duurzame en schone energie 
 
Windturbines, pro of contra ? 

 
De plaatsing van windturbines voor de opwekking van elektriciteit heeft de 
laatste tijd weer extra aandacht gekregen, vooral nu van sommige kanten weer 
wordt gepleit voor de bouw van nieuwe kerncentrales. 
 
Ook in onze gemeente is de plaatsing van nieuwe windturbines weer actueel 
geworden en het vorige college besloot in meerderheid om ook windenergie 
binnen de gemeentegrenzen weer een kans te geven. Daar molens met een 
hoogte vanaf 20 meter het meeste rendement opleveren, werd vooral aan deze 
categorie gedacht.  Als locatie zouden de grotere bedrijventerreinen, gronden 
langs de Maas, het gebied tussen Heesbeen en Doeveren, en terreinen langs de 
A59  in aanmerking komen. 
 
Nu geldt voor heel Nederland dat de plaatsing van windturbines altijd hevige 
reacties oproept. Voorstanders wijzen op de winning van schone energie, 
waarmee zij uiteraard een zeer sterk argument hebben; tegenstanders spreken 
van horizonvervuiling, lawaaioverlast en grote bedreigingen voor overvliegende 
vogels. 
 
Hoe reëel zijn deze bezwaren, vooral als we letten op de situatie binnen onze 
gemeente? 
 
Bezwaren tegen horizonvervuiling zijn natuurlijk erg subjectief. Waarom vinden 
we de molens van Kinderdijk een sieraad voor het landschap, terwijl een rij 
windmolens horizonvervuiling zou zijn?  
En niemand zal toch de Emma-molen in Nieuwkuijk ontsierend voor het 
landschap vinden!  Begint de inpassing in het landschap pas als de bouwsels uit 
een vorige eeuw stammen en een nostalgisch karakter krijgen? 
Ik denk dat, zolang we niet te maken krijgen met grote concentraties windmolens 
(zoals bijv. in Noord-Duitsland), de molens een vertrouwd beeld in het landschap 
zullen worden.  
Ook het huidige molenpark in Waalwijk geeft m.i. weinig verstoring van het 
landschapsbeeld. 
 
Dan de geluidsoverlast. Windturbines zijn zeker niet geluidloos en wonen in de 
directe nabijheid van een steeds zoemende turbine zal niet aangenaam zijn.  
________________________________________________________________ 
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Daarom is plaatsing op een groter bedrijventerrein, langs een snelweg of in 
onbewoond gebied, wat de geluidsfactor betreft, een must. 
Hierbij mag wel worden opgemerkt dat onze oude windmolens ook niet 
geluidloos zijn, en deze staan wel meestal in of dicht bij de bebouwde kom ! 
 
Tenslotte de gevaren voor overvliegende vogels. Dit is een punt dat wel degelijk 
aandacht vraagt, en hierbij kunnen we putten uit de ervaringen die reeds elders 
zijn opgedaan. 
In het tijdschrift “Het Vogeljaar” van april 2009 verscheen hierover een zeer 
boeiend artikel van de hand van G. Ouweneel. Met toestemming van de auteur 
neem ik hieronder enkele cijfers uit dit artikel over. 
 
Eind 2001 waren in de Verenigde Staten 15000 turbines operationeel. Deze 
eisten toen jaarlijks 10.000 tot 40.000 vogelslachtoffers, waarvan 81% in 
Californië. Hierbij was 25% van de turbines verantwoordelijk voor bijna alle 
vogelslachtoffers. In de staat Wisconsin kwamen meer vleermuizen om dan 
vogels en in Minnesota bijna geen enkele vogel. Deze cijfers komen uit het boek 
“Birds and Windfarms” (De Lucas et al. 2007). 
 
In Duitsland verzamelde het Brandenburg State Bird Centre cijfers over 
slachtoffers van de 16534 turbines die tot eind 2004 in Duitsland waren geplaatst. 
De lijst vermeldde o.m. 70 Rode Wouwen, 45 Buizerden en 15 Zeearenden. 
 
In Noorwegen broedden op het 30 vierkante km. grote eiland Smola 19 paren 
zeearenden. Nadat er, ondanks alle waarschuwingen, 72 turbines van 100 m. 
hoogte waren geplaatst, kwamen er in de winter 2005-2006 negen vogels om, en 
in de zomer 2006 vloog er op het eiland nog maar één jonge arend uit. 
 
Bij de trektelpost Eemshaven in Groningen werden ook windturbines geplaatst. 
De trektelwaarnemers verzamelen nu gegevens over de vogelslachtoffers om 
een indruk te krijgen van de gevolgen. 
Zij troffen al veel kadavers aan van meeuwen, maar ook van drie roerdompen. 
 
Het zijn enkele voorbeelden die aantonen hoe belangrijk de gekozen locatie is. 
Vooral de cijfers over U.S.A. spreken hier boekdelen. 
 
Hoe is nu de situatie in onze eigen omgeving? 
Sinds 2005 staan bij de Bergsche Maas in Waalwijk 5 turbines opgesteld in een 
W-vorm.  Zij hebben een masthoogte van 85 meter en de diameter van de 
wieken is 77 meter. De molens leveren voor 6000 huishoudens energie (Brab. 
Dagbl. 4 dec.2009). 
________________________________________________________________ 
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Deze molens staan op zeer korte afstand van de Gansooiense Uiterwaard, een 
27 ha. weide en- moerasgebied van Natuurmonumenten. Het is, vooral in de 
winter, een belangrijk rust- en voedselgebied voor grote aantallen vogels, vooral 
eenden, ganzen, meeuwen en steltlopers. 
 
Zeer opmerkelijk is, dat de directe nabijheid van het windmolenpark hier, zover 
bekend, niet of nauwelijks tot vogelslachtoffers heeft geleid. 
Bij navraag bij personen die beroepshalve of als vogelwaarnemer bekend zijn met 
het gebied, kwam naar voren dat er geen meldingen zijn van vogelslachtoffers. 
 
Mogelijk hebben de vogels hier hun aanvliegroute over de rivier en blijven zo 
buiten bereik van de turbinewieken. 
 
Hoe dan ook, ook hieruit blijkt weer dat veel aandacht besteed moet worden aan 
een juiste locatie van een windmolenpark. Zowel uit de Amerikaanse, als uit de 
Nederlandse gegevens komt naar voren, dat sommige parken een reëel gevaar 
voor vogels vormen, terwijl andere nauwelijks schade opleveren.  
 
Het is een factor waar zeker rekening mee moet worden gehouden wanneer 
overwogen wordt nieuwe turbines in onze regio te plaatsen. 
 
Piet de Bont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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Hoe keuzes te maken in Duurzame en Schone Energie ? 
________________________________________________________________ 
 
Heusden Duurzaam? 
“Windmolens krijgen zegen Heusden”  
( info Brabants Dagblad 15 Sept. 2009 ) 
Onder deze kop verscheen vorig jaar een artikel in de krant over de voorstellen van 
het Heusdens gemeente bestuur om forse stappen te zetten naar een duurzaam 
beleid van de gemeente. Maar wat moeten wij als inwoners en als milieuvereniging 
daarvan vinden? Voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening was dit de aanleiding 
zich te verdiepen in de verschillende duurzame energie productie methodes. Maar 
ook in de huidige stand van zaken van het energie beleid en energie ontwikkeling in 
Nederland. 
                                                   
Er moeten keuzes worden gemaakt in het ontwikkelen van schone en duurzame 
energie.    
Maar welke keuzes en wanneer? 
En moeten deze keuzes worden gemaakt op plaatselijk of op landelijk nivo? 
 
Wat wel zeker is, is het volgende: 
Willen wij ons zelf en de generaties na ons niet opzadelen met grote energie– en 
milieuproblemen,dan moeten wij niet alleen aandacht hebben voor duurzame en 
schone energie, maar moet op de eerste plaats de landelijke politiek de wil en moed 
hebben om keuzes te maken, en om deze keuzes ook waar te maken. Een 
belangrijke vraag hierbij is: Wat zijn voor Nederland de beste productie methodes 
voor het produceren van duurzame en schone energie? Ook moeten er politieke 
keuzes worden gemaakt die er voor zorgen dat er meer financiële ruimte en 
capaciteit komt voor wetenschappelijk onderzoek dat nodig is om tot goede en 
betrouwbare oplossingen te komen voor de toekomst. De basis tot deze 
ontwikkelingen moet zijn: Nieuwe basis technologieën die nodig zijn voor het 
ontwikkelen van nieuwe materialen die kunnen worden ingezet bij b.v. het 
ontwikkelen van mega windturbines. Ook moet er ontwikkelingen plaats vinden in de 
technische uitvoerbaarheid van de energie productie systemen, energie capaciteit, 
opslag van energie, smart grid netwerk (een slim elektrisch netwerk). Ook de 
economische haalbaarheid en het milieu zijn hierbij van groot belang. Hierbij 
ontstaat dan de duidelijkheid van wat de mogelijkheden zijn, en wat het betekent 
voor het milieu.  
De techniek staat niet op zichzelf, maar moet passen in de samenleving waarin we 
leven, en in de gemeente waarin we wonen. Misschien is Heusden vanuit duurzaam 
energie oogpunt geholpen met een windmolenpark aan de Maas of langs de A59, 
maar is het dat wat we willen vanuit landschap, toerisme, cultuurhistorische 
waarden en milieu? Nee waarschijnlijk niet, maar wat willen we dan wel?  
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Naast genoemde ontwikkelingen is het ook een taak voor de politiek en media het 
publiek voor te bereiden op de acceptatie van duurzame en schone energie. Die zal 
in een aantal gevallen ook duurder zijn dan de nu grijze energie. Het is dus niet 
meer de vraag “is duurzame energie noodzakelijk?”, maar de vraag is aan de orde: 
Wat kiezen we, en hoe produceren wij economisch en duurzaam met het maximaal 
haalbare in het verbeteren en beschermen van het milieu?  
De keuze mogelijkheden naast windenergie zijn:  
Zonne-energie, Biomassa energie, Aardwarmte energie, Water energie,(getijden 
centrales) en niet te vergeten Kernenergie. Niet alle productie methodes zijn direct 
op locatie inzetbaar.  
 
Om een goede keuze te kunnen maken moet er naast nieuwe technologische 
ontwikkelingen, vooral ook onderzoek worden gedaan naar de economische 
haalbaarheid ervan op lange termijn. Hierbij zijn er nog vele vragen en 
onduidelijkheden hoe dit alles goed en overzichtelijk te krijgen. Landelijke energie 
organisaties spreken elkaar tegen over de technische en economische 
haalbaarheid van de verschillende energie productie methodes. Vele energie 
ontwikkelingsprojecten die plaats vinden, kunnen plaats vinden dankzij subsidies 
die door de overheid als stimulerende maatregel worden uitgegeven. Dit kan 
alleen in de ontwikkelingsfase van energie systemen. Op langere termijn vervallen 
deze subsidie maatregelen.  
We moeten er dan wel voor waken bij het maken van keuzes voor de toekomst 
dat de keuzes zijn gebaseerd zijn op echte cijfers bij investeringen en kosten. Dit 
alles bepaalt uiteindelijk de kostprijs/KWh. die we moeten gaan betalen.    
Naast alle innovaties, in afstemming met de energievraag, is vooral ook de 
acceptatie van het publiek belangrijk. Regionaal kan dat totaal anders zijn dan op 
landelijk niveau. 
Wat is daarbij de beste infrastructuur en markt ?    
 
Nieuwe ontwikkelingen hebben consequenties voor de infrastructuur en 
markt. 
Tot nog toe zijn het vooral vragen zoals:  
-Gaan we decentraal elektriciteit produceren ? 
-Is het zinvol om nutsbedrijven te privatiseren ? 
-Onzekerheden in prijs en aanbod van energie dragers.( o.a. bedrijven) 
-Welke rol speelt publieke acceptatie ? 
-Denken we Nederlands, Europees of op wereldschaal ? 
 
De duurzame energie ontwikkeling bestaat uit vele complexe factoren, die de 
keuze niet eenvoudig maken.  
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Het is niet alleen het produceren ervan, maar van groot belang is ook de te kiezen 
infrastructuur zoals b.v. energietoeslag, flexibel netwerk etc. Belangrijk hierbij is 
vooral continuïteit in het leveren van energie, tegen een acceptabele prijs, en zorg 
voor het milieu. 
Om goede keuzes te kunnen maken moeten de verantwoordelijke partijen 
voldoende kennis en inzicht hebben. Het kan niet alleen een politiek vraagstuk 
zijn. Daar is het geheel te complex voor. Gezien de ontwikkelingsfase in 
duurzame energie en wat daarbij komt voor het continu kunnen leveren van 
energie voor nu maar vooral ook voor de toekomst, zijn keuzes hierin nog te 
voorbarig.        
Windmolens aan de Maas of A59 kunnen nog geen afdoende antwoord geven op 
het energie vraagstuk.  
Wel moeten we de ontwikkelingen blijven volgen en vooral ook ondersteunen, 
zodat de keuze voor de toekomst in onze gemeente gebaseerd zal zijn niet alleen 
op welvaart maar zeker ook op welzijn. 
 
Louis van der Sanden (Lid van de R.O. werkgroep)   
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MOOI NIET OF WEL ? 
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Mooi niet of wel? 
 
Heeft u ook een breekpunt? Nou hoor ik u denken dat ik niets met uw privé te 
maken heb. En dat is ook zo. Voor de politiek gelden echter andere criteria. 
Verschillende heren politici hadden er geen moeite mee om voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer hun breekpunten kenbaar te maken. Voor 
de een was dat de hypotheekrente, voor de ander de AOW-leeftijd en voor 
nummer drie regeren met de PVV. De oneliners vlogen ons in de 
verkiezingsstrijd om de oren. Wel geinig, die waan van de dag. Maar veel wijzer 
werden we er niet van. Alles draaide om de staatskas. Bezuinigen, bezuinigen 
en nogmaals bezuinigen. Niets over investeren in de natuur en het milieu. Geen 
enkele politicus die daar een breekpunt van maakte. Ik ben van de generatie die 
stemmen een „morele verplichting‟ vindt en tevens een voorrecht. Daar moet je 
goed over nadenken. Dus raadpleegde ik de Stemwijzer en beantwoordde naar 
eer en geweten alle vragen. Dan verwacht je dat de partij die het dichtst bij jouw 
standpunten ligt, als favoriet naar voren komt. Mooi niet. Of het ligt aan degenen 
die de Stemwijzer hebben samengesteld, of aan mij. En dat laatste is 
waarschijnlijk het geval geweest. Bij de vraag of er een extra belasting op vlees 
moet komen, heb ik namelijk Ja ingevuld. Niet dat ik voor een extra belasting 
ben, maar wel voor minder vleesconsumptie. Die stomme stemwijzer kent geen 
nuances en deelde mij vervolgens gelijk in bij de sympathisanten van de Partij 
voor de Dieren. En laten wij nou slechts één huisdier hebben. Een hond die op 
geen enkele wijze bescherming behoeft, omdat zij alles behalve een 
hondenleven heeft. Ik stem niet op een partij die zich druk maakt om een 
goudvisje in een kom, maar op een partij die zich primair bekommert om mensen 
en hun leefmilieu. Die Stemwijzer kan me gestolen worden. Dat is echt geen 
breekpunt geweest in mijn vertrouwen in de partij die de natuur en het milieu 
hoog in haar vaandel heeft staan. Ik heb mijn plicht gedaan. Nu de politiek nog. 
 
RC Schalken                
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UITREIKING WAAKVLAM 
________________________________________________________________ 
 
Op de jaarvergadering van maandag 19 april jl. heeft  
Peter van de Velden de waakvlam doorgegeven aan Wim Beunes.  
 
Wim ontving de waakvlam voor zijn bijdrage aan de landschapsbeheergroep van 
onze vereniging en aan Heemtuin de Meulenwerf in Heusden. Wim is iemand die 
graag de handen uit de mouwen steekt, hij houdt van het praktisch werken in de 
natuur.  
 
De waakvlam werd ingesteld bij 15-jarig bestaan van de vereniging door Herman 
en Noor Peters en is bedoeld voor leden die zich actief hebben ingezet. 
De onderstaande leden ontvingen vanaf 1997 de waakvlam: 
- 1997 : Joost van Balkom 
- 1998 : Piet de Bont 
- 1999 : Cock de Moel – van Engelen 
- 2000 : Wil Maaywee 
- 2001 : Marian van der Linden – Botter 
- 2002 : Jan de Moel 
- 2003 : Cees van der Meyden 
- 2004  : Albert Hoevenaars 
- 2005  : Cees van Delft 
- 2006  : Freerk Vos 
- 2007 : Noor Peters – van Dijk 
- 2008 : Theo en Mia Boonmann 
- 2009  : Peter van de Velden 
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BIODIVERSITEIT 
________________________________________________________________ 

 
Geslaagde uitdeelactie! 
 
2010 is uitgeroepen als jaar van de biodiversiteit! 
Wethouder van der Poel greep dit aan om de actie:  
BRENG DE NATUUR IN UW ACHTERTUIN op touw te zetten. 
De Natuur- en Milieuvereniging werd ingeschakeld om de bestelde goederen 
mee uit te delen. 
Men kon planten, struiken en dierwoningen bestellen die vogels, vlinders, insecten 
en eekhoorns aantrekken. 
 
Marian: 
Ik was ingedeeld bij de ochtendploeg. Dat hield in dat ik samen met de andere 
vrijwilligers al om 8.00 uur op de gemeentewerf 
aanwezig moest zijn. Daar deze nacht de klok een uur 
vooruit gezet was, was dat dus eigenlijk al om 7.00 uur! 
Ik vond het hartverwarmend dat er zoveel vrijwilligers 
aanwezig waren. Gemeenteambtenaren, vrijwilligers via 
de Twern , jongeren voor hun maatschappelijke stage 
en een groot aantal leden van onze vereniging. Tijdens 
een bakske koffie met cake kregen we uitleg over het 
verloop van de uitdeling. Alles liep op rolletjes, we 
kregen onze plaats toegewezen en allemaal een 
felgekleurd hesje aan, het was net echt! 
Het plantgoed zoals vlinderstruiken, kardinaalsmuts, 
Gelderse roos, hazelaar, boerenjasmijn, muskuskruid, 
tijm, salie, rozemarijn zag er prima uit evenals de dierenwoningen, de 
mussenpotten, vlinderpotten, eekhoornkasten en insectenkasten. 
Wat me het meest is bijgebleven zijn de enthousiaste uitspraken van mensen die 
hun spullen kwamen ophalen. “Wat een fantastische organisatie, wat een perfecte 
actie”. “Ik ben zo blij dat ik een mussenpot heb, ik hoop zo dat ik nu ook mussen in 
mijn tuin krijg”. “Wat geweldig dat dit in onze gemeente is georganiseerd, hoop dat 
dit ook in andere gemeentes gaat gebeuren”. “Geweldig, dat dit mogelijk is in onze 
gemeente, ik ga gauw thuis m‟n spulletjes planten”. 
En ex-wethouder Mart van der Poel (deze actie viel onder zijn 
Verantwoordelijkheid) kan weg zei: “Als je verlegen zit om complimentjes, moet je 
hier een half uurtje gaan staan, hier hoor je niets dan positieve reacties”. 
 
Annie: 
Ik heb 't grootste gedeelte van de dag (vanaf 9 uur tot 5 uur) bij de uitgang gestaan 
waar we folders van onze vereniging aan de vertrekkende mensen gaven. 
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't Viel me op, dat die mensen heel jong (met 'n kinderstoeltje in de auto) tot heel 
oud (die maar amper meer konden rijden) waren.  Ze kwamen alleen, als paar, met 
't hele gezin, met meer 
bestellers. 
Zeker 50% gaf bij vertrek een 
positieve tot zeer positieve 
opmerking / compliment over 
de actie en de organisatie / 
afwerking van de aflevering 
van de bestellingen. 
't Liep ook gesmeerd. 'n 
Kennis verwachtte bijv. op de 
Duinweg bij de Remise al in 
de file te komen. Ze kwam op 
de gemeentewerf en binnen 
10 minuten was ze al weer 
van 't terrein af. 
Men sprak zelfs al over "volgend jaar". Men kwam natuurlijk vooral met de auto 
(zelfs met 'n cabrio), maar ook op de fiets, ligfiets en met karren achter de fiets. 
De drukkere tijden waren die in 't begin en aan 't einde van ieder uur. 
Naar mijn mening had het aantal afleveringsuren met zeker 2 of 3 uur verkort 

kunnen worden. 
We hadden gelukkig 't grootste 
gedeelte van de dag droog weer, 
alhoewel 't door de wind, als de zon 
achter de wolken verdween, best 
wel fris was. Jammer genoeg was 
er later in de middag nog een fikse 
bui. Om 5 uur werden alle planten 
per soort bij elkaar gezet. Ik heb er 
geen idee van hoeveel mensen er 
wel of niet zijn gekomen. 
Maandag is de werf gesloten 
geweest om het terrein weer in de 
oude staat terug te brengen. 

Al met al vond ik het een geslaagde dag. 
 
Noor: 
De verhalen van Marian en Annie spreken voor zich. 
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Rest mij alleen nog de vrijwilligers van onze vereniging nogmaals te bedanken: 
Joost ( 2x! ) , Marian, Fons, Albert, Rien, André, Piet, Herman, Harry, Anja, Annie, 
Wim, Klini, Wil,  Louis , Marc en Peter.  
Een positieve actie zowel voor de gemeente als ook voor onze vereniging. 
Hopelijk leveren de uitgedeelde folders nieuwe leden op! 
 
Het bestuur en de pr commissie van de Natuur- en Milieuvereniging wil de 
gemeente bij deze hartelijk bedanken voor deze zeer geslaagde actie om de 
biodiversiteit in de achtertuinen en de betrokkenheid van de burgers  te 
vergroten.  
 
Annie van Bokhoven, Noor Peters en Marian van der Linden 
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LANDSCHAPSBEHEER 
________________________________________________________________ 

 
 
3 april jl. was al weer de laatste keer dit seizoen dat de wat grotere zaterdaggroep 
de handen uit de mouwen stak. Dit keer werkten we in Eendenkooi Ter Kwak, een 
prachtige nog in werking zijnde eendenkooi in bezit van de vereniging tot behoud 
van Natuurmonumenten. De essen werden geknot en een van de vangpijpen 
werd hersteld. Na afloop sloten we het werkseizoen af met een schrobbelaartje. 
De woensdaggroep bestaande uit Bert van Bladel, Marc Snijders, Albert 
Hoevenaars, Rien Melis en Joost van Balkom weet niet van ophouden.  
Twee woensdagen zijn we nog verder gegaan met het herstellen van de vangpijp, 
maar eind april zijn we naar de Baardwijkse overlaat teruggekeerd. Hier is altijd 
werk. 
Op de kanaaldijk had een poort het begeven, maar met wat laswerk had Marc die 
snel weer functioneel gemaakt. Ook de banken werden gerepareerd. En op 
sommige plaatsen die moeilijk begaanbaar waren werd de sleedoorn 
teruggeknipt. Van de gemeente hadden we wat struiken gekregen die over waren 
van de actie biodiversiteit, maar de kwaliteit was erg slecht, ze hadden te lang in 
het water gestaan. Ik ben benieuwd hoeveel procent er aan slaat. 
Het voorste deel van het natuurpark houden we tot eind mei vrij van koeien, zodat 
planten als de grote ratelaar in het zaad kunnen schieten. In het natuurpark 
komen vele soorten insecten voor o.a. bijzondere vlinders en vele libellen. Voor 
de laatsten hebben we wat opwarmplaatsen gemaakt.  
Omdat er tussen kanaal en wielen toch nog heel wat prunus staat, werken we 
iedere woensdag ook een uurtje aan het verwijderen van deze struik. Dit jaar 
worden we daarin geholpen door een of ander insect. Was de vogelkers jaren 
immuum voor vraatschade, dit jaar moet ook hij het ontgelden. Er is zelfs zo veel 
aan gegeten dat vele struiken niet in bloei zijn gekomen en dus ook geen zaad 
zullen produceren. 
 
Voorlopig gaan we op de woensdagmorgen nog gewoon door met het 
landschapsbeheer in de Baardwijkse overlaat.. 
We werken van 9.00 tot 12.00.  Dus heb je zin en tijd? 
Informatie?  
Joost van balkom 0416376202 
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De vogellokker uit Elshout is nog steeds  actief… 
________________________________________________________________ 

 
Een tijd geleden kreeg ik een krantenknipsel in mijn handen gedrukt. 
Daarin stond een artikel over een meneer uit Tilburg, die aan zijn huis 
verschillende kasten voor gierzwaluwen had opgehangen. 
Dat trof me en ik nam direct contact op met deze man. 
Hij was zo vriendelijk om mij allerlei documentatie toe te sturen: over de 
gierzwaluwbescherming en ook uiteraard over heel veel verschillende types 
nestkasten met maten en werkbeschrijvingen. 
Er zijn wel 10 types! 
 
Ik koos voor het type “ Ouderkerk “: een woning met drie kamers. 
Nico Groenendaal – ook een echt natuurmens – plaatste een rolsteiger en toen 
werd de kast aan de overstek van mijn huis in de Schanswijk bevestigd. 
Ieder jaar vliegen en nestelen er in deze straat heel veel gierzwaluwen. 
 
Al jaren probeer ik op het perceel van de bosbessenkweker Piet Smeekens aan 
de Duinweg in Drunen vogels te lokken. 
Er hangen intussen heel veel nestkasten en iedere dag voer ik de vogels. De 
meesjes zijn nu zo tam dat ze bij me uit de hand komen eten. 
Op dit schitterende stukje natuur komen maar liefst ruim 70 soorten vogels voor, 
waaronder vele bijzondere. 
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Hierbij de lijst van waarnemingen: 
1.  huismus       19. kievit  37. kleine bonte specht   57. boomklever 
2.  ringmus       20. scholekster      38. grote bonte specht     58. boomkruiper 
3.  grasmus       21. meeuw    39. groene specht     59. geelgors  
4.  heggenmus   22. koekoek  40. zwarte specht     60. rietgors 
5.  merel       23. nachtegaal 41. steenuil      61. staartmees 
6.  lijster       24. kramsvogel 42. ransuil               62. kuifmees 
7.  ekster       25. vink  43. bosuil               63. zwarte mees 
8.  kraai       26. keepvink  44. kerkuil                       64. pimpelmees 
9.  kauw       27. goudvink  45. reiger       65. koolmees 
10.vlaamse gaai  28. Turkse tortel 46. wilde eend              66. winterkoning 
11.patrijs       29. houtduif  47. buizerd            67. roodstaart 
12.fazant       30. holeduif    48. torenvalk         68. roodborst 
13. kiekendief      31. pestvogel 49. roodborsttapuit      69. boerenzwaluw 
14. sperwer       32. sijs     50. witte kwikstaart     70. putter  
15. gans       33. barmsijs          51. veldleeuwerik      71. snip 
16. groenling       34. kneu  52. gele kwikstaart     72. ijsvogel 

  17. tuinfluiter       35. fitis   53. goudhaantje      73. spreeuw  
18. zwartkop       36. tjiftjaf  54. vuurgoudhaantje      

                                                                55. grauwe vliegenvanger   
                                                                56. bonte vliegenvanger 

 
 
Kom gerust eens kijken en genieten! 
 
André van Drunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     tjiftjaf 
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BRABANTSE  NATUUR- EN EDUCATIEDAG 
________________________________________________________________ 
 
Met vieren fietsten we op 4 maart naar Biezenmortel. Het was een stralende 
ochtend! 
  
In het voormalige klooster van de paters Capucijners ( waar in de Duinen de 
Capucijnerberg naar is vernoemd: hun plek om naar toe te wandelen) 
organiseerde het IVN Consulentschap Brabant een natuur- en educatiedag voor 
zo‟n 100 geïnteresseerden. 
Een goed gebouw voor dit soort bijeenkomsten. 
In de voormalige kapel  werden we welkom geheten en vond een “warming up” 
plaats om los te komen. Raar maar amusant om al kakelend als kip een bekende 
tegen te komen! 
 
Van te voren had men zich moeten inschrijven voor twee van de tien workshops. 
Na een boeiende, persoonlijke lezing van Gaston Remmers ( over bezieling , 
beleving, emoties en samenwerking ), trok  ik er op uit naar een bos in de buurt .  
Jettie van den Houdt uit Amsterdam leidde de workshop: emotionele 
betrokkenheid bij het Brabants landschap. 
Zij wordt geïnspireerd door het boek “een compleet nieuw brein” van Daniel Plink. 
Deze gaat ervan uit dat we in de hedendaagse maatschappij gebaat zijn bij 
mensen die hun rechterhersenhelften veel intensiever dan nu gebruiken. In de 
rechterhersenhelft zitten namelijk talenten die we nodig hebben om succesvoller 
te zijn. Die talenten zijn: design,verhaal,symfonie, empathie, spel en zingeving. 
Hoe kan je met een groep gebruik maken van de materialen die je aantreft?  
Leuk om te zien wat er uit kwam: iedere groepje kwam tot een totaal verschillend 
resultaat.  
 
Na een heerlijke lunch vertrok ik naar de Hemel!  Een grote ruimte op de zolder. 
Daar brainstormden we over landschap & vrijwilligers.  
Mensen uit totaal verschillende hoek wisselden hun ervaringen uit. 
 
Geïnspireerd fietsen we terug naar Drunen en Vlijmen! 
 
 
Noor Peters 
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GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE LANGSTRAAT 
________________________________________________________________ 

Voorgeschiedenis 
In 2008 is een gebiedsvisie:" A59 de Maasroute stroomt door" (bij velen bekend 

als de Corridorstudie) uitgebracht. Het gaat om een integrale gebiedsvisie, 

waaraan een groot aantal belangenorganisaties heeft meegewerkt. Vanuit 

natuur, water, landbouw en recreatie is gekeken naar de kansen die de aanpak 

voor deze thema's oplevert. 

Bij de ontwikkeling van de visie speelde de gemeente Heusden een centrale rol- 

Een belangrijke animator was wethouder Mark Buijs, die in eerste instantie een 

oplossing zocht voor de problemen van geluidsoverlast en filevorming op de A59 

en daarvoor samenwerking zocht met de buurgemeenten Waalwijk en 's-

Hertogenbosch, de provincie en Rijkswaterstaat. Ook het waterschap Aa en 

Maas, het ZLTO, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer namen deel in het 

project. Projectleider was gemeenteambtenaar Dick Veen. 

De resultaten van de Corridorstudie zijn verwerkt in de structuurvisie van de 

gemeente Heusden. Vooral de verkeersplannen leidden tot felle protesten van 

de bewoners. De inwoners van Drunen waren verbaasd over de ontsluiting van 

Waalwijk via de Overlaatweg en een nieuwe verbindingsweg langs de Drunense 

Heidijk naar de A59 en de inwoners van Vlijmen over de nieuwe ontsluiting 

vanuit het knooppunt Vlijmenseweg/A59 door de Vlijmense polder. Met een 

kleinst mogelijke meerderheid werd de structuurvisie door de gemeenteraad 

vastgesteld. 

Vorig jaar heeft de provincie de regie van de gemeente Heusden over de 

Corridorstudie overgenomen. Het project gaat verder onder de naam 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De provincie hecht groot 

belang aan het project. De meerwaarde zit in de combinatie van drie ruimtelijke 

trajecten; de Groene Rivier (HoWaBo), de Corridorstudie A59 en de Groene 

Delta. Door het koppelen van de projecten kan een kwaliteitssprong worden 

gemaakt. Het is één van de zeven MIRT-projecten1 van Noord Brabant. Een 

projectleider en een procesbegeleider zijn aangesteld en een ondersteunend 

adviesbureau is ingehuurd. 

 
Ervaringen 
Vorig jaar ben ik door het bestuur gevraagd om namens de NMH zitting te 
nemen in de Adviesgroep GOL. Inmiddels heb ik een viertal bijeenkomsten 
bijgewoond. De eerste bijeenkomst stond geheel in het teken van het bijpraten 
van de deelnemers in de Adviesgroep en het behandelen van de Mutual Gains 
Approach (MGA). De MGA, ook wel win-win-benadering genoemd, wordt vaak 
ingezet bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen, die dreigen vast te lopen door  
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verschillende standpunten en tegengestelde belangen. De methode werd 
toegelicht door de vroegere directeur Natuurmonumenten, Frans Evers. Ik was 
onder de indruk van het groot aantal deelnemers (25 à 30) en partijen (13). 
Voor de volgende bijeenkomst kregen wij een huiswerkopdracht mee, te 
reageren op het startdocument Businesscase Gebiedsversterking Oostelijke 
Langstraat „Van botsende naar verweven corridors‟ (dit is de folder, die ruim in 
de gemeente is verspreid). Mijn inzet was het ontwikkelen van een volledige 
parallelstructuur langs de A59 om nieuwe infrastructuur door de Baardwijkse en 
Vlijmense Overlaten tegen te gaan, meer aandacht voor het langzame verkeer 
en het ontwikkelen van een drietal robuuste landschapsecologische zones. 
Tevens heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor de terugkoppeling naar de 
inwoners. De reacties van de deelnemers werden verwerkt in een 
groeidocument. Dit groeidocument is leidraad geweest bij de volgende 
besprekingen: het wordt voortdurend bijgesteld. 
Tussentijds is een drietal afstemmingsbijeenkomsten georganiseerd tussen 
Natuurmonumenten (Fons Mandigers), Staatsbosbeheer (Jacques Hendriks), 
IVN de Waerdman (Giel de Haan, Piet de Jongh) en NMH. Van de zijde van 
onze vereniging namen ook Joost van Balkom, Harry Nijenstein en Herman 
Peters aan dit overleg deel. Ik vond deze bijeenkomsten inspirerend en nuttig. 
Door de standpunten te kennen is het mogelijk elkaar in de adviesgroep bij de 
meningsvorming te steunen. 
In februari is er nog een speciale (deskundigen)bijeenkomst geweest om de 
uitgangspunten voor de inrichting van geledingszones vast te stellen. Joost van 
Balkom heeft hieraan voor onze vereniging deelgenomen. Vastgesteld is dat de 
Baardwijkse Overlaat en de Vlijmense Overlaat (Groene Rivier) de belangrijkste 
noordzuid verbindingen zijn. De waarde van de geledingszone Poort van 
Heusden is meer toeristisch/recreatief.  Ook zijn per verbindingszone 
diergidssoorten vastgesteld. 
In de laatste bijeenkomsten van de Adviesgroep is gewerkt aan een nadere 
uitwerking van het groeidocument. Om een verdiepingslag te maken naar 
deelgebied zijn drie extra bijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft geleid tot een 
beter beeld van mogelijke oplossingsrichtingen en de formulering van een aantal 
onderzoeksvragen. 
Intussen neemt het aantal deelnemende partijen in GOL toe; recent zijn de 
ondernemersvereniging Heusden en de Fietsersbond toegetreden. Het 
onderzoeksbureau Witteveen en Bos heeft de opdracht een Maatschappelijk 
Kosten Baten Analyse (MKBA) uit te voeren. Ook is een aantal andere 
onderzoeken uitgezet. Zo loopt een onderzoek naar een mogelijk nieuwe 
ontsluiting van de bedrijventerreinen Meeuwaart en het Hoogh op de N267, naar 
de wenselijkheid van een noordelijke parallelweg ter hoogte van Drunen en 
Elshout en een onderzoek naar de haalbaarheid van een A59 op poten.  
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De voortgang in het proces maakt het noodzakelijk goed bij te les blijven. 
Voortdurend moeten bakens worden verzet. 
Inmiddels beginnen zich in de meningsvorming duidelijke contouren af te 
tekenen. Voor het volledig maken van de parallelstructuur ontbreekt in de 
Adviesgroep een voldoende draagvlak.  Ook heeft de gemeenteraad met de 
aankoop van het glastuinbouwbedrijf Frans van Hulten een flinke stap richting de 
aanleg van nieuwe verbinding door de Baardwijkse Overlaat gezet. De intentie is 
het glastuinbouwbedrijf te slopen. Dit is gezien vanuit de beleving van 
overlaatgebied positief. Nu is mijn inzet om ter compensatie van de nieuwe 
verbinding een voldoende brede ecologische zone te realiseren en de 
verkeersdruk op de overlaat en de milieuoverlast voor Venne West en de 
Molensteeg te beperken. Daarom pleit de NMH voor verbetering van de 
aansluiting van Waalwijk op de A59 door aanleg van een zuidelijke parallel 
structuur. 
Er komt vanaf de Tuinbouwweg een eenzijdige aansluiting op de N267. De inzet 
is een gelijkvloerse aansluiting in de vorm van een rotonde te maken ter hoogte 
van de Mariëndonkstraat en de samenhang tussen de bestaande bossen 
(voormalig landgoed D‟Oultremont) te versterken door extra aanplant van 
bomen. 
Het aantal aansluitingen van de rondweg Vlijmen Oost op de bebouwde kom kan 
waarschijnlijk worden beperkt tot twee. Dit betekent minder aantasting van de 
waardevolle dijkenstructuur. Een vraagpunt is, of er een A59 op poten komt. 
Door de natuurorganisaties is hiervoor wel gepleit om dat hiermee een betere 
ecologische verbinding en een langzame verkeersverbinding tussen het gebied 
Moerputten en Engelermeer kan worden gerealiseerd. 
Voor de zomervakantie is nog één vergadering van de Adviesgroep GOL 
gepland. In die vergadering zal een aantal onderzoeksresultaten worden 
gepresenteerd. Er zullen knopen moeten worden gehakt en een advies voor de 
stuurgroep GOL worden opgesteld. De Stuurgroep zal dan in het najaar 
besluiten over de voortgang en het vervolg van het project. Een belangrijke 
vraag zal in de komende tijd zijn, of de betrokken partijen, in deze tijd van 
bezuinigingen bereid zijn voldoende geld voor de uitvoering van het project te 
fourneren. 
Conclusie 
De deelname in de Adviesgroep GOL is voor mij een boeiende ervaring. Het is 
een proces van geven en nemen, waarbij de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.  
Ik vind het persoonlijk jammer, dat er nieuwe wegen worden aangelegd door de 
Baardwijkse en Vlijmense Overlaat. Tegelijkertijd ben ik enthousiast over de 
mogelijkheden voor milieuwinst, de kansen om robuuste ecologische 
verbindingen tussen de Loonse en Drunense Duinen en de Maas en tussen de 
Gement, Moerputten en de Maas te realiseren. 
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 Wel ben ik blij af en toe de resultaten te kunnen terugkoppelen naar het bestuur 
en de Werkgroep RO. De reacties vanuit de vereniging houden je spits. 
Tot dusver zijn de bewoners onvoldoende bij het proces betrokken (evenals 
indertijd bij de Corridorstudie). Dit vind ik een probleem. Je kunt niet naar de 
bewoners gaan met een volledig dichtgetimmerd plan; er moet nog wat te kiezen 
zijn. Tegelijkertijd is het niet zinvol naar de bewoners terug te gaan zolang een 
aantal onderzoeken (bijvoorbeeld over de milieuoverlast van een nieuw aan te 
leggen weg) niet is afgerond. 
 
Jan Pijnenborg   lid commissie RO 
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WANDELING: OMMETJE HERPT-OUDHEUSDEN 
________________________________________________________________ 

 
Na alles wat u er over heeft gehoord en gelezen, is het misschien leuk om het 
ommetje ook een keer te ervaren. Hermien gaat graag in op het verzoek  om met 
de leden van de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden het ommetje te 
lopen. Tijdens de wandeling kan zij uitleg geven over, wat haar er toe gebracht 
heeft mee te doen aan de prijsvraag van Landschapsbeheer Nederland in 2006. 
 
U heeft de keuze uit de volgende data: 
  
Woensdagochtend 7 juli om 10.30 uur verzamelen bij het Heusdens Buro voor 
Toerisme gevestigd aan de Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden. 
Een aardige gelegenheid om na afloop van de wandeling nog even rond te kijken 
in het bezoekerscentrum. 
 
Donderdagmiddag 8 juli om 14.30 uur verzamelen bij de bibliotheek Heusden, 
gevestigd aan de Kasteellaan 36, 5256 GV Oudheusden.  
Na afloop van de wandeling kunt u in de bibliotheek nog even u licht op doen en 
genieten van een kopje koffie. 
 
Vrijdagavond 9 juli om 19.30 uur verzamelen bij café de Ploeg, Heusdenseweg 2, 
5256 NC Herpt. Als we geluk hebben, valt er te genieten van een mooie 
zonsondergang.  
 
Deelname aan de wandeling is op 
eigen risico. 
Het dragen van stevige schoenen wordt 
aangeraden. 
 
Op 8 en 9 juli is de wandeling 5,5 
kilometer en duurt ca. 1¾ uur. 
Op 7 juli is de wandeling 1 kilometer 
langer en duurt ca. 2¼ uur. 
 
U kunt bij de verzamelpunten in het 
bezit komen van het routeboekje, 
kosten 2 Euro. 
Maximale groepsgrootte per keer 15 personen. 
Bij meer belangstelling, zal gekeken worden, of er zoveel animo is, om deze 
georganiseerde wandeling nog een keer te herhalen. 
 
Aanmelden bij Hermien van Toorenburg-van Nimwegen via haar e-mail 
roostuinadvies@xs4all.nl of bellen met 0416-662205 
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WATERRIJK HEUSDEN 
________________________________________________________________ 
 
De gemeente Heusden houdt de komende maanden in samenwerking met 
het Brabants Dagblad een fotowedstrijd rond het thema Waterrijk Heusden; 
hetzelfde thema dat gemeente en het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) 
hebben gekozen om Heusden in toeristisch opzicht verder te promoten. 
 

Aan de hand van zes subthema's kunnen mensen foto's insturen. De foto's 
moeten gemaakt zijn in de gemeente Heusden.  
De thema's zijn achtereenvolgens Water in Beweging (mei) , Waterleven (juni), 
Watersport (juli), Waterpret (augustus), Water en Werk (september) en Water en 
Land (oktober); dat laatste subthema sluit aan bij het thema van de Week van de 
Geschiedenis in die maand. 
 
Zoals u in het Brabants Dagblad heeft kunnen zien is de eerste winnaar al 
bekend:  in  de maand mei heeft de jury voor een prachtige foto van Tom Klerks 
uit Drunen gekozen. 
 
Iedereen mag foto's insturen, via email: foto@rijkheusden.nl.  
De foto's moeten minimaal 1 MB zijn. In het emailtje moet worden vermeld naam, 
adres en telefoonnummer van de fotograaf, en de plaats waar de foto is gemaakt; 
de foto hoeft niet per se in de betreffende maand gemaakt te zijn.  
Aan het einde van de maand kiest een jury (persfotograaf Patrick Guitjens, een 
vertegenwoordiger van de gemeente Heusden, Brabants Dagblad-redacteur Dik 
de Joode, onder leiding van wethouder Margo Mulder) uit de inzendingen de 
beste drie foto's.  
De winnende foto van de maand wordt gepubliceerd in het Brabants Dagblad. 
Alle ingezonden foto's van de maand komen na sluiting van de inzendingstermijn 
op de site van het Brabants Dagblad te staan. 
De winnende foto's zijn na oktober te zien tijdens een expositie. Winnende foto's 
kunnen door de gemeente Heusden worden gebruikt voor promotiedoeleinden. 
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