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HET BESTUUR 
___________________________________________________________________ 
 
NATUUR- EN MILIEUVERENIGING GEMEENTE HEUSDEN 
 
p/a Secretariaat  
Vennestraat  33 
5151 CA DRUNEN 
 
Contributie minimaal  € 12, -- per jaar. 
Postbanknr. 5377889 t.n.v. Penningmeester 
Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden, 
Sweelinckstraat 100, 5151 PA Drunen. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Voorzitter:   Harry Nijënstein  
    Copernicuslaan 4 
    5251 ZC Vlijmen  tel. 073-5130287   
 
Secretaris:  Joke Rijk 
   Vennestraat 33 
   5151 CA Drunen  tel. 0416-532524 
 
Penningmeester: Freerk Vos  
    Sweelinckstraat 100 
    5151 PA Drunen tel. 0416-375891 
 
Leden:   Cock de Moel - van Engelen                      
           Dr. Schaepmanstraat 7 
    5151 CH Drunen   tel. 0416-379128 
 
    Joost van Balkom 
    Vermeerplantsoen 145 
    5151 WS Drunen tel. 0416-376202 
     
    Max Verhagen   
    Zonnebloemlaan 213     
    5151 TA  Drunen    tel. 0416-375900    
 
 
 
 
Website: www.natuurenmilieuheusden.nl 
___________________________________________________________________ 
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Redactie: 
 
Noor Peters, e-mailadres:  peblauw@hetnet.nl  of 
Marian van der Linden,e-mailadres:  marianvdlinden@home.nl 
Wil Maaywee 
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adressen. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

mailto:marianvdlinden@home.nl


Infoblad „Natuurlijk‟ maart 2010                           4 

___________________________________________________________________ 
 
VOORWOORD 
___________________________________________________________________ 
 
“Er staat veel op de rol” 
 
Hij noemt zichzelf „een techneut‟, die momenteel op zoek is op welke wijze nog 
beter „de boodschap‟ van de natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden 
uitgedragen kan worden. Begin januari nam Harry Nijënstein de voorzittershamer 
over van George Rouhof, die ruim 9 jaar aan het roer van de vereniging gestaan 
heeft. Nijënstein, geboren op 29-04-1958 in het Drenthse Nieuw-Schoonebeek, 
studeerde landbouwplantenteelt aan de Wageningse universiteit. Hij belandde in 
1983 voor zijn werk in Vlijmen (Van Engelen Zaden) en werkt momenteel als hoofd 
van het  laboratorium in Kapelle voor Innoseeds, dat inmiddels overgenomen is door 
een Deens bedrijf.  
 
Harry Nijënstein had niet de ambitie om voorzitter te worden, was pas anderhalf jaar 
lid van de vereniging en vond dat nog te kort om de scepter te gaan zwaaien. Maar 
bestuursleden liggen, oneerbiedig gezegd, niet voor het oprapen. “De vereniging 
heeft een gebrek aan bestuursleden. Ideaal zou zijn als het arsenaal zo groot is, dat 
het bestuur regelmatig ververst kan worden. Er zijn nu twee nieuwe bestuursleden 
en binnenkort komt er  hopelijk een derde bij.” Op de vraag wat hem als nieuwkomer 
is opgevallen, antwoordt hij: “Allereerst de grote groep enthousiaste en actieve 
leden: van landschapsbeheer die iedere week de handen uit de mouwen steekt, de 
inventarisatiegroepen, de mensen van de werkgroep Ruimtelijke Ordening, en van 
PR en communicatie. Er is heel veel kennis en kunde binnen de vereniging. Door 
een betere uitwisseling van informatie tussen de groepen kunnen we de vereniging 
nog sterker maken.” 
 
De meeste aandacht binnen de vereniging gaat volgens Harry op dit moment uit 
naar de natuur en in veel mindere mate naar het milieu. “Het woord „duurzaam‟ staat 
in de statuten, maar er is te weinig aandacht voor. Als er iets aan de hand is op het 
gebied van water- of luchtkwaliteit, dan laten we dat lopen. Fijnstof is ook zo‟n item 
en het Geerpark. Verbreding van de aandachtsgebieden is van belang. Het staat 
allemaal wel in de doelstellingen, maar je moet daar wel de mensen voor hebben. 
Binnen de vereniging hebben we een aantal personen die dat wel willen doen, maar 
die zitten in de werkgroep Ruimtelijke Ordening en het is de vraag of je die daar 
moet weghalen.” Belangstellenden die interesse hebben in een werkgroep op het 
terrein van milieu worden van harte uitgenodigd om dat te melden bij 
nijenstein@home.nl.  
Het bestuur is bezig het beleidsplan dat er ligt te vertalen in speerpunten voor het 
komende jaar. Bovenstaande onderwerpen zullen daarin worden meegenomen. Het 
is de bedoeling om tijdens de volgende ledenvergadering in april hierover met de 
leden van gedachten te wisselen. 
 
__________________________________________________________________ 

mailto:nijenstein@home.nl
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De kersverse voorzitter van de natuur- en milieuvereniging is als secretaris van D66 
ook in Heusden actief op het politieke front. Hij stond derde op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezing. “Nee, ik denk niet dat het conflicterend is. Doordat je op 
twee fronten actief bent, krijg je veel meer informatie. De natuur- en milieuvereniging 
houdt zich met een beperkt aantal aandachtgebieden bezig, D66 bestrijkt een veel 
groter gebied. Daar zit het verschil, maar het kan elkaar prima aanvullen, meer 
diepgang en power opleveren. Tussen het verkiezingsprogramma en wat de natuur- 
en milieuvereniging wil, zit geen verschil.” Overigens achtte Nijënstein de kans dat 
hij gekozen werd in de gemeenteraad nihil. Hij wees in dit verband op de noodzaak 
van een goed contact en overleg met het gemeentebestuur. Momenteel staat er 
ieder kwartaal overleg op de agenda. “Er staat veel op de rol. Het is van belang om 
in een vroegtijdig stadium te overleggen met de gemeente, want als iets eenmaal is 
aangenomen door de gemeenteraad, wordt het trekken aan een dood paard.” Naast 
het reguliere overleg zijn er soms ook ad hoc afspraken. Het  overleg met 
verantwoordelijk wethouder Mark Buijs over de noord-zuid corridor bij de Poort van 
Heusden ziet hij bijvoorbeeld als een item van behoorlijke importantie.      
  
Benieuwd naar de reden waarom hij 
1,5 jaar geleden lid is geworden van 
de natuur- en milieuvereniging, 
antwoordt hij: “Dat zijn de problemen 
in de biodiversiteit en met het 
klimaat. Wat kan ik daar aan doen in 
mijn directe omgeving? En dan kom 
je al snel uit bij de plaatselijke 
natuur- en milieuvereniging. Ik ben 
lid geworden van de werkgroep 
Ruimtelijke Ordening. En als je 
eenmaal binnen bent, komt van het 
een het ander.”       
Techneuten zijn over het algemeen 
echte doeners, kort van stof en 
pragmatisch. Dat biedt de kans dat 
de natuur- en milieuvereniging met 
deze „onderzoeker in zaden‟ 
opnieuw gaat oogsten.     
 
Rieky Schalken         
 

 

 

__________________________________________________________________ 
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BELEIDSPLAN 2010 - 2014 
__________________________________________________________________ 
 
 
Hoe natuur, milieu en landschap nog beter te dienen 
 
 
De Natuur- en Milieuvereniging Heusden is een bloeiende vereniging met 170 leden. 
Een aanzienlijk deel van de leden is actief. 
 
Toch hebben we moeite om mensen te vinden voor het bestuur. 
En is het nog steeds niet gelukt om een Werkgroep Milieu op te richten. 
 
Hoe kunnen we dit verbeteren? 

 Moeten we streven naar meer leden? Naar jongere leden? En zo ja, naar 
hoeveel leden streven we dan? 

 Moeten we meer naar buiten treden met positieve berichten over wat we 
bereikt hebben? 

 Moeten we meer samenwerken met andere organisaties? Binnen en buiten de 
gemeente? 

 
De drie bestaande werkgroepen (ruimtelijke ordening, natuur & cultuurlandschap, en 
educatie & PR) in overleg met het bestuur voorstellen voor prioriteiten en 
actiepunten voor het komende jaar gedaan.  
 
De komende jaarvergadering is dé gelegenheid om hierover mee te praten, 
onderwerpen toe te voegen of bij te sturen. 
 
Voor een nog groenere gemeente. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Harry Nijënstein (vz) 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
___________________________________________________________________ 
 
Uitnodiging  
 
Onze leden zijn van harte welkom op: 
 
19 april  2010 om 19.30 uur  
 
in het d‟Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46, Drunen. 
 
 Agenda Jaarvergadering 
 
1.  Opening 
 
2.  Mededelingen 
 
3.  Jaarverslag 2009 
 
4.  Financieel jaarverslag 
 
5.  Kascommissiecontrole 
 
6.  Vaststellen begroting 2010 
  
7.  Activiteiten 
 
8.  Samenstelling/verkiezing bestuur 
 
9.  Pauze 
 
10. Beleidsplan 2010-2014  Natuur- en Milieuvereniging gemeente  Heusden 
 
 11. Rondvraag 
  
 12. Sluiting 
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JAARVERSLAG 2009 
__________________________________________________________________ 
 
Jaarverslag 2009 Natuur-en Milieuvereniging gemeente Heusden 
Dit verslag is samengesteld uit een eigen verslag van de diverse werkgroepen en 
overige zaken uit de vereniging in 2009. 
 
Het bestuur 
De bestuurssamenstelling bleef nog ongewijzigd, 2 kandidaat bestuursleden namen 
deel aan enkele vergaderingen en worden voorgesteld aan de leden. 
In 2009 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. 
 
Leden 
Dit jaar mochten wij 12 nieuwe leden verwelkomen. 
De ledenvergaderingen op 19 januari ,12 oktober en de jaarvergadering van 20 april  
getuigden van een ruime belangstelling.  
 
Jaaroverzicht Commissie Public Relation 
De P.R. commissie (Marian van der Linder-Botter en Noor Peters-van Dijk)  kwam in 
2009  12 maal bijeen, zij organiseerde de volgende activiteiten: 
WANDELINGEN 
Dit jaar werden er 7 wandelingen georganiseerd in de volgende gebieden: 
Drunense Duinen, Natuurpark Drunen, Moerputtengebied en excursie eendenkooi in 
de Gement, Haarsteegse Wiel,rondleiding kleinfruitbedrijf Piet Smeekens, Loonse 
en Drunense Duinen en onze traditionele kerstwandeling in Drunense Duinen. 
GIDSEN:, Joost van Balkom, André van Drunen, Fons Mandigers, Piet Smeekens,  
Harrie Smits, en Peter van de Velden. 
LEZING  
Op 29 januari over het beheer van de duinen, door Frans Kapteijns van 
Natuurmonumenten. 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  
Op 28 april werd deze, op voordracht van onze vereniging, door burgemeester 
Willems aan Cees van der Meijden uitgereikt. 
ETENTJE 
Op 24 september vond er een etentje plaats voor alle actieve leden in de Emma 
Molen in Nieuwkuijk. 
UITREIKING WIJZE UIL 
Deze werd op 17 oktober uitgereikt aan de biologische varkenshouderij van de 
familie van Alphen in Herpt 
OMMETJE HERPT 
Ondersteuning – samen met Brabants Landschap - van het initiatief van Hermien 
van Toorenburg uit Herpt , die een Ommetje van 5 km ontwierp. 
 
 
__________________________________________________________________ 
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ACTIE BIODIVERSITEIT 
Hulp aan de actie van de gemeente om door verkoop van planten en dierwoningen 
de biodiversiteit in de tuinen van burgers te vergroten. 
NACHT VAN DE NACHT 
Oproep aan de gemeente deel te nemen aan de landelijke Nacht van de Nacht op 
24 oktober. De gemeente dimde her en der de aanschijnverlichting en deed een 
oproep aan bedrijven en burgers mee te doen. 
OVERDRACHT WAAKVLAM 
Peter van der Velden mocht de vlam overnemen van Theo Boonmann. 
 
TIJDSCHRIFT  NATUURLIJK 
„Natuurlijk‟ kwam, zoals gebruikelijk, vier keer uit. Kopij werd verzameld, geschreven 
en van foto‟s en illustraties voorzien. 
WEBSITE 
Deze werd samen met de webmaster René Biekens up-to-date gehouden. 
P.R. MATERIAAL 
Meerdere keren werden de leden per email geïnformeerd over actualiteiten. 
Er werd een spandoek vervaardigd en een groot aantal landschapsfoto‟s op A3 
formaat afgedrukt. 
 
Jaarverslag Landschapsbeheer 2009 
De WERKGROEP  LANDSCHAPSBEHEER onder leiding van Joost van Balkom, 
werkt in het winterseizoen( september t/m april) op de eerste zaterdag van de 
maand en verder door het jaar heen op de woensdagmorgen (uitgezonderd de 
maanden juli en augustus). 
De werkgroep heeft de zorg voor de kleinschalige landschapselementen in het 
buitengebied. 
Op zaterdagen is een groep van circa 15 personen actief. De werkgroep van de 
woensdagmorgen heeft zich dit jaar uitgebreid van 3 naar 7 personen. 
De werkzaamheden waren zeer divers. Zo hebben we het afgelopen jaar poelen 
schoongemaakt, houtwallen afgezet, bos gedund, wilgen geknot, banken geplaatst, 
prunus verwijderd, braamopslag gemaaid, afrastering hersteld en lindes geplant. 
Behalve dat  we werken in onze eigen gebieden, werken we ook op gronden van 
Natuurmonumenten,het Waterschap en de gemeente Heusden.  
Goede contacten met bovenstaande organisaties zijn belangrijk. Daarom is er met 
regelmaat overleg over de werkzaamheden en het beheer. 
Wij werkten dit jaar ook weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. 
Verder waren we present op de opening van het landschapsjaar in Schijndel. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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Jaarverslag Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
De werkgroep bestond in 2009 uit zes personen, Titus Drijkoningen (voorzitter), 
Hans van Laar, Harry Nijenstein, Herman Peters, Jan Pijnenborg en Louis van der 
Sanden. 
Titus draagt in de eerste vergadering van de werkgroep in 2010 het voorzitterschap 
over aan Hans. 
Het is de taak van de werkgroep, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur 
uit te brengen met betrekking tot onderwerpen die de ruimtelijke ordening in de 
gemeente betreffen. 
Om deze taak uit te voeren heeft de werkgroep in 2009 iedere maand een reguliere 
vergadering gehouden. Alleen in de zomermaanden is niet vergaderd. 
Naast de reguliere vergaderingen is de werkgroep nog enkele malen extra bij elkaar 
gekomen vanwege enkele bijzondere onderwerpen( gemeentelijke structuurvisie en 
de ontwikkelingen rond de A59 ofwel de „Corridorstudie‟) 
Bovendien zijn leden van de werkgroep aanwezig geweest bij overleg van het 
bestuur met de gemeente.  
Inhoudelijk heeft de werkgroep zich in 2009 vooral gebogen over twee onderwerpen. 
Op de eerste plaats is een advies naar het bestuur gegaan met betrekking tot de 
structuurvisie. Dit advies is overgenomen en het bestuur heeft een zienswijze naar 
de gemeente gestuurd. Deze zienswijze heeft in “Natuurlijk” gestaan. 
Op de tweede plaats neemt Jan Pijnenborg deel aan het proces dat onder leiding 
van de provincie is gestart om de plannen uit te werken voor de A59 en alles wat 
daar mee samen hangt. Het is een complex proces met een ambtelijke 
begeleidingsgroep, de genoemde adviesgroep en een stuurgroep. 
Externe adviseurs kunnen waar nodig worden ingehuurd. Het proces is in 2009 
gestart en zal nog geruime tijd doorlopen. In “Natuurlijk” en ook tijdens de 
ledenvergaderingen is en zal verslag worden gedaan van de voortschrijdende 
ontwikkelingen. 
Naast deze twee onderwerpen heeft de werkgroep ook geadviseerd aan het bestuur 
met betrekking tot de inbreidingsvisie Herpt, het bestemmingsplan „Ei van Drunen‟ 
en enkele kleine onderwerpen. Over deze werkzaamheden is steeds verslag 
gedaan in „Natuurlijk‟. 
 
Jaarverslag inventarisatiegroep 
Plantengroep 2009 
Het jaar 2009 zit er weer op, nu even terugblikken naar het afgelopen seizoen,door 
Piet de Bont en Theo Boonmann. 
Ondanks de voorspellingen van de opwarmende aarde zijn wij gewoon doorgegaan 
met onze hobby. Het observeren van de natuur. 
gaat vooral uit naar de plantenwereld (Wilde Flora). 
 
__________________________________________________________________ 
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Daarbij worden vogels, insecten, paddenstoelen enz. niet uit het oog verloren. 
Wij zijn een groepje liefhebbers van 5 tot 10 personen die elke maand bij elkaar 
komen voor een tochtje door de natuur. 
In 2009 zijn we 8 maal bij elkaar geweest, 2 maal viel uit door sneeuw en regen. 
Per jaar maken wij een planning op, daar deze door andere factoren wel eens 
verstoord kan worden, denk aan maaien, kappen, bermwerkzaamheden regen etc., 
moeten wij deze plannen aanpassen. Reden om vooraf contact op te nemen om 
vast te stellen waar we uiteindelijk naar toe gaan. Bij regen wordt de tocht afgelast.  
Een tocht duurt meestal 2 á 3 uur. 
In het voorjaar, eerste zaterdagmiddag  van de maand vanaf 13.30.uur. 
In de zomer. maandagavond na de eerste zaterdag vanaf 19.00 uur. 
De andere maanden eerste zaterdagmorgen van de maand vanaf 9.30.uur. 
Door ons groepje zijn 319 verschillende planten gevonden, waarvan 290 in de 
gemeente Heusden. 
We zien steeds meer dat er natuurleven terug komt, ook al merken we ook hier de 
gevolgen van de opwarming van de aarde. 
We gaan in 2010 met nieuwe moed en energie het veld in. We hopen op een 
bloeiend landschap en regenvrije tochten. 
  
Overleg met de gemeente 
Aan het kwartaaloverleg met de wethouder van Milieu waaraan bestuurs-en 
R.O.leden  deelnamen kwamen actuele zaken over natuur en milieu aan de orde. 
Daarnaast waren er individuele contacten met gemeenteambtenaren over diverse 
incidentele zaken of gezamenlijke acties. 
 
Informatie Politieke Partijen 
Via het tijdschrift „Natuurlijk‟ kregen gemeenteraadsleden informatie over onze 
vereniging. 
  
Vertegenwoordiging, afvaardiging 

- Platform recreatie en toerisme gemeente Heusden,o.a. 
fietstocht  25 april door gemeente Heusden,  aanwezigheid in natuurpark, 
ondernemersdag in de Poort van Heusden 

- Klankbordgroep waterplan Heusden 
- Werkgroep groen/blauwe diensten 
- Ontwikkeling aanleg Geerpark 
- Ommetje Herpt 
- Het Brabants Landschap 
- Klankbordgroep Corridorstudie A59 

 
 
__________________________________________________________________ 
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Samenwerkingscontacten 

- Gemeente 
- Natuurmonumenten 
- Brabantse Milieufederatie 
- Provincie Noord-Brabant 
- Heemkundekring „Onsenoort‟ 
- IVN de Waerdman 
- Waterschap Aa en Maas 
- Het Brabants Landschap 
- Diverse buurtverenigingen gemeente Heusden 
- Alcoa Foundation 

 
Wij maakten bezwaar en bedenkingen en vroegen inspraak in: 
     -    Zienswijze Visiedocument Structuurvisie 
     -    Wijzigingplan bp. Buitengebied Drunen, Duinweg 
     -    Wijziging bestemmingsplan Inbreidingsvisie Herpt 
     -    Zienswijze bestemmingsplan “Ei van Drunen” 
 
Bijlage: 

 
Bestuurssamenstelling; 
voorzitter     : George Rouhof 
penningmeester    : Freerk Vos 
secretaris               : Joke Rijk 
bestuursleden            : Joost van Balkom, Marian van der Linden-Botter,  
                                       Cock de Moel-van Engelen 
kandidaten                  : Harry Nijënstein en Max Verhagen 
 
Redactie „Natuurlijk‟  :  Marian van der Linden-Botter,  

   Wil Maaywee, Noor Peters-van Dijk    
Verspreiding „Natuurlijk‟ :  Cock de Moel-van Engelen en        
      bezorggroep 
Website      :  www.natuurenmilieuheusden.nl 
Webmaster                          :  René Biekens. 
Postadres                            :  Secretariaat Natuur- en Milieuvereniging    
           gemeente Heusden 
            Vennestraat 33 
             5151CA Drunen 
            telefoon 0416-532524  

   email: jokerijk@live.nl 
 

___________________________________________________________________ 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
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FINANCIEEL VERSLAG 
___________________________________________________________________ 
 

 
Algemeen:  

 Het aantal leden aan het eind van het boekjaar 2010 bedroeg 172 leden tegen 
164 leden in het voorgaande jaar. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

Realisatie Begroting 
real -/-  
begrot 

Begroting Begroting 

in  euro 2009 2009 afwijking 2010 2011 

            
            

INKOMSTEN           
            
contributIes en donaties 2.471,50 2.350,00 121,50 2.500,00 2.500,00 

Advertenties 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 

Rente 372,92 200,00 172,92 150,00 150,00 

            
totaal inkomsten 2.894,42 2.600,00 294,42 2.700,00 2.700,00 

            
            
UITGAVEN           
            
kosten infokrant 580,82 500,00 80,82 500,00 500,00 

administratie- en 
vergaderkosten 1.990,23 1.000,00 990,23 1.000,00 1.000,00 

abonnements- en 
lidmaatschapskosten 169,89 100,00 69,89 100,00 100,00 

kosten lezingen, 
opleidingen en excursies 493,57 500,00 -6,43 500,00 500,00 

grondaankopen en 
kadasterkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kosten landschapsbeheer 555,53 400,00 155,53 400,00 400,00 

overige kosten 0,00 300,00 -300,00 300,00 300,00 

            
totaal uitgaven 3.790,04 2.800,00 990,04 2.800,00 2.800,00 

            
            
EXPLOITATIERESULTAAT -895,62 -200,00 -695,62 -100 -100 

      
conform de statuten artikel 11 lid 1 wordt voor het komende jaar een begroting 

opgesteld 
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Inkomsten: 
De inkomsten waren meer dan verwacht en wel om de volgende redenen: 

 Een ledentoename van 8, mede dank zij de inzet van Noor peters. 

 Een gemiddelde ledenbijdrage die iets hoger was dan verwacht, in 2009  15,06 
€  per lid en in 2008 15,32 per lid en in 2007 14,05 per lid 

 De inkomsten uit rente waren door de rentestijging 173 € hoger dan voorzien 
 
Zonder deze gunstige ontwikkelingen zouden de inkomsten lager zijn uitgevallen dan 
voorzien.  
In het komende jaar gaan we uit van een begroting met meer contributie inkomsten 
door de stijging van het ledental en lagere rente inkomsten door de daling van rente. 
 
Uitgaven: 

 De kosten van de infokrant waren iets hoger dan voorzien, het is echter moeilijk 
om alle kosten goed toe te rekenen. 

 De administratie en vergaderkosten waren in 2009 hoger omdat we als bestuur 
het besluit hebben genomen om een samenkomst met alle vrijwilligers in onze 
vereniging te organiseren. Met daarbij een eenvoudig buffet. Deze activiteit is 
door alle deelnemers positief ervaren. 

 Overige kosten wijken over het algemeen weinig af. 
 
Algemeen: 

 Het vermogen van de vereniging is kleiner geworden als gevolg van de 
activiteiten in 2009. 

 Er rest voldoende vermogen om onze activiteiten ongewijzigd voort te kunnen 
zetten in de komende jaren. 

 
 
 
De kascommissie bestaande uit Rien Melis en Wim Beunes rapporteert in de 
komende jaarvergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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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 19 april jaarvergadering 
aanvangstijd : 19.30 uur  
agenda  :  zie elders in Natuurlijk 
Komt u ook? Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs! 
De ledenvergaderingen worden meestal rond 21.45 uur afgesloten. 
 
VOGELWERELD VAN DE LANGSTRAAT 
 
Op donderdag 25 februari jl. vond de dialezing Vogelwereld van de Langstraat 
plaats. Vogelkenner Bert Verschuren uit ‟s-Hertogenbosch vertelde vol 
enthousiasme over een aantal vogels die hier broeden, als wintergast komen, op 
doortocht zijn of de Langstraat als standplaats hebben gekozen. De lezing was een 
groot succes. 
 
EXCURSIE VOGELWERELD VAN DE LANGSTRAAT 
Voor mensen die de lezing van Bert Verschuren hebben bezocht bestaat facultatief 
de mogelijkheid mee te gaan op excursie. 
 
datum  : zondag 21 maart 
aanvang  : 7.30 uur 
locatie : de plaats waar de excursie plaats zal vinden is waarschijnlijk de 

Hooibroeken (dit gebied ligt tussen Elshout en Oud-Heusden) 
meenemen : als u thuis een verrekijker heeft, is het aan te bevelen die mee te 

nemen 
Bert zal zorgen voor een telescoop en ook de telescoop van de vereniging zal 
aanwezig zijn. Verder zullen er een aantal leden met telescoop van de vogelgroep 
‟s-Hertogenbosch aanwezig zijn. 
In deze tijd van het jaar zitten er nog geen bladeren aan bomen en struiken zodat de 
vogels goed geobserveerd kunnen worden. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Voor wie aanwezig was op de lezing en interesse heeft mee te gaan op excursie 
kan Bert de avond voor de excursie (20 maart) bellen. Hij zal dan de exacte locatie 
doorgeven en de plaats waar verzameld wordt. 
 
telefoonnummer Bert Verschuren: 073 - 6425992 
 
We wensen u veel kijkgenot toe. 
 
WANDELING NIEUWKUIJKSE WIEL EN OMGEVING 
 
datum  : zondag 25 april 
aanvang  : 10.00 uur 
einde   : rond 12.00 uur 
gids   : Peter van de Velden 
locatie  : Nieuwkuijkse Wiel, Nieuwkuijks bosje en Vlijmens Ven 
verzamelen : Emma Molen, St. Jorisstraat, Nieuwkuijk 
thema  : water en vogels 
voor wie ?  : zowel leden als niet leden zijn welkom 
Het is raadzaam stevige, liefst waterdichte schoenen te dragen. 
En mocht u thuis een verrekijker hebben, neem die dan mee. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
 
De bestuursvergaderingen worden, 1 maal per maand gehouden op dinsdagavond. 
data 2010: 6 april, 11 mei, 1 juni 
 
Heeft u een onderwerp dat u graag behandeld ziet worden in een bestuurs-
vergadering dan kunt u hierover contact opnemen met onze secretaris Joke Rijk of 
met een van de andere bestuursleden. De telefoonnummers vindt u voorin in 
Natuurlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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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  :   3 april 
aanvang  :   9.00 uur 
eindtijdstip  :  12.00 uur 
locatie  :  eendenkooi Ter Kwak 
verzamelen :  parkeerplaats Kooilaan  
 
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 
 
KOPIJ NATUURLIJK 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Natuurlijk is 1 juni: 
verschijningsdatum  half juni 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 11 JANUARI 
___________________________________________________________________ 
 
Natuur-en Milieuvereniging Gemeente Heusden 
 
Aanwezig: George Rouhof, Cock de Moel-van Engelen, Marian van der Linden- 
                  Botter, Freerk Vos, Joost van Balkom en Joke Rijk, bestuursleden. 
                  Harry Nijënstein, Louis van der Sanden, Herman Peters, Hermien van 
                  Torenburg-van Nimwegen, Wim Beunes, Klini van Holland, Babs Vos-
van 
                  Lutterveld, Max Verhagen, Willem Klerx, Theo Boonmann, André van 
                  Drunen, Albert Hoevenaars, Rien Melis, Kees van Delft, René Biekens, 
                  Nely Lopulalan, Titus Drijkoningen, Noor Peters-van Dijk, Ad Kuijpers, 
                  Fons van Dijk, leden 
Afwezig met berichtgeving: 
                 Ton Brok, Frans Bergmans, Piet Pot, Steef Molema, Jan Pijnenborg 
                  Piet de Bont, Marijke Wilhelm, Ies van der Linden,Fons Mandigers, 
leden. 
Notulist: Joke Rijk 
                   
1. Opening 
George opent de vergadering, met de beste wensen en een vooral goed jaar voor 
de vereniging. Hij verwelkomt 3 leden die voor het eerst deelnemen aan de 
ledenvergadering; 
Hermien Toorenburg-van Nimwegen, zij heeft d.m.v. een prijsvraag het “Ommetje 
Herpt”( nu “Herpt en OudHeusden”) op de kaart gezet, 
Willem Klerx, al jarenlang lid, volgt de vereniging met belangstelling maar nam niet 
eerder deel aan een ledenvergadering, 
Max Verhagen, sinds kort lid, wil zich actief inzetten en woonde als aspirant 
bestuurslid twee bestuursvergaderingen bij. 
 
Punt van orde; agendapunt 2 (bestuurssamenstelling) wordt verplaatst naar na de 
pauze, voor de pauze is er een algemene rondvraag. 
 
2.  Mededelingen 
2.1.Er zijn behalve de afmeldingen voor deze vergadering geen mededelingen. 
2.2. Contacten met de gemeente, Joost deelt nu het verslag uit van het 
kwartaaloverleg van 15 december met de gemeente.  
Aan de orde kwamen: Heidijk, Zeeg, Koesteeg, Landschapsplan A59, voormalig 
Zanddepot, Limietpad, Duinweg, kapvergunningen, bosje land van Ooit, 
biodiversiteit, Spoorlaan . 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Vragen naar aanleiding van dit verslag:  
Het Bosje Land Van Ooit dat wordt bedoeld, gaat om een klein stukje grond bij de 
rotonde. 
Aanplant Duinweg is compensatie voor de daar gekapte berken. 
De gemeente gaat op korte termijn 24.000 bomen en struiken aanplanten. 
Koesteeg Giersbergen, over de vernielde houtwal en de aanliggende gronden is 
door W. Peters een plan  gemaakt dat op korte termijn word behandeld in het 
college. 
Er is overleg dat het onderhoud van de nieuw aan te leggen houtwal door de 
landschapsgroep zal worden gedaan. 
Voor belangstellende ligt het volledige verslag ter inzage op het secretariaat. 
Om zicht te krijgen op de locaties waar in de contacten over gesproken wordt komt 
er in het voorjaar een excursie (fiets) voor bestuur en belangstellende leden. 
2.3. Biodiversiteit, het gaat hier om een actie die door de afdeling milieu van de 
gemeente is opgezet in samenwerking met onze vereniging, met de bedoeling de 
burgers te informeren over biodiversiteit in hun tuin en de mogelijkheid deze te 
bevorderen door het aanbrengen van planten en nestmateriaal. In het voorjaar kan 
tegen gereduceerde prijs dit materiaal aangeschaft worden. Binnenkort krijgen alle 
inwoners van Heusden een folder aangeboden. Met de uitreiking van het materiaal 
wordt door ons medewerking verleend (vrijwilligers kunnen tijdens deze vergadering 
hierop intekenen). 
 
3.  Notulen ledenvergadering 12 oktober 2010 
N.a.v. 6.4. Vraag over het niet verwijderen van vogelkers aan de Heidijk, door 
aanwezigheid van de das, antwoord: op een later tijdstip wordt ook de andere kant 
geschoond.   
N.a.v. 7. Vraag over kinderboerderij Geerpark, antwoord: gemeente is positief over 
dit plan, bestuur blijft hierover in contact met de gemeente. 
De notulen worden, met dank aan de maker, ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Stand van zaken: 
4.1. Financiën, zijn redelijk te noemen, er zijn extra uitgaven geweest t.b.v.  
landschapsbeheer in het kader van veiligheid. Het saldo van 2009 onder de €10.000 
( hierdoor is kosteloze rechtsbijstand voor de vereniging mogelijk). 
De vereniging heeft nu 170 leden. Overige zaken over het boekjaar komen aan bod 
in de jaarvergadering. 
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Freerk kondigt aan dat hij in de jaarvergadering 2010  aftreedt als penningmeester. 
 
4.2. Landschapsbeheer 
Het aantal vrijwilligers neemt nog steeds toe op de maandelijkse zaterdagen wordt 
er met 15 personen gewerkt en op de wekelijkse woensdagen al met 8! Met als 
resultaat dat in alle kleine landschapselementen veel gedaan kan worden, ook voor 
het Waterschap en Natuurmonumenten. 
 
4.3. Ruimtelijke Ordening 
 4.3.1.Corridoorstudie, ontwikkelingen hierin kregen de aandacht met name de drie 
verbindingszonens. 
4.3.2. “Groene Hart” Naar aanleiding van het ontwerpplanbestemmingsplan “Ei van 
Drunen” heeft de werkgroep een zienswijze opgesteld waarin het bestuur aan de 
gemeente verzoekt om dit kleine gebied niet afzonderlijk te behandelen maar dit te 
plaatsen in het totale plan van het” Groene Hart”. De zienswijze is ter inzage op het 
secretariaat. 
 
4.4. Public Relations 
4.4.1. Spandoek van de vereniging is bijna klaar. 
4.4.2. De door Marian gemaakte foto‟s over de natuur in Heusden zijn gelamineerd  
en als promotiemateriaal te gebruiken. 
4.4.3. De kerstwandeling had een geringe opkomst. 
4.4.4. 17 Januari  is er een wandeling in het natuurpark met Harry Smits. 
4.4.5. Er komt een voorlichtingsavond over het “Ommetje Herpt/Oudheusden” Er  
zijn contacten over het plaatsen van uilenkasten in Herpt 
4.4.6. Kopij voor tijdschrift Natuurlijk en natuurfoto‟s( ook voor de website) zijn van 
harte welkom. 
4.4.7. KiesGroenLicht geeft in samenwerking met de gemeente 2 informatieavonden 
over energiebesparen, zie aankondiging op de site en in de media. 
 
4.5. Inventarisatie 
In 2009 zijn diverse kilometerblokken geïnventariseerd in totaal zijn er 290 
verschillende planten geteld in de gemeente Heusden. Aan de Linge heeft Mia het 
zeer zeldzame Kalketrip (Centaurea calcitrapa) waargenomen. Voor informatie over 
bestanden kan met Theo een afspraak gemaakt worden. Joost maakt een afspraak 
met Theo over de flora in het voormalig Zanddepot. 
 
          
 
 
 
___________________________________________________________________ 



Infoblad „Natuurlijk‟ maart 2010                           21 

________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
5. Rondvraag 
Noor Peters:  Wie heeft de telescoop in zijn beheer en heeft kennis van gebruik? 
Antwoord; het beheer is bij het secretariaat, momenteel is de telescoop bij Louis van 
der Sanden, volgende week terug naar secretariaat, daarna naar Ad Kuijpers die 
voor een onderhoudsbeurt zorgt. Het gebruik is eenvoudig maar het materiaal is 
zwaar. 
Rien Melis: is verhuisd geeft telefoon en emailadres nog door aan het secretariaat.  
Louis van der Sanden: Is er een overkoepelend plan voor het buitengebied daar 
waar er sprake is van afbraak van stallen en schuren, de locatie is nu onbeschermd. 
Oude vergunningen zijn ingetrokken, maar wat als er nieuwe bestemmingen aan 
gegeven worden? Met de gemeente is herhaaldelijk gesproken over een plan, het 
zou de bedoeling zijn dat dit voor de gemeenteraadsverkiezingen uit komt. 
Joke Rijk: Deelt mee dat zij haar functie als secretaris per juni 2010 beëindigd. 
 
6.  Pauze 
 
7.  Bestuurssamenstelling/ verkiezing nieuwe bestuursleden. 
Aftredend 11 januari 2010:  
George Rouhof, voorzitter 
Marian van der Linden-Botter, bestuurslid 
Aangekondigd af te treden: 
Freerk Vos, penningmeester (april 2010) 
Joke Rijk, secretaris (juni 2010) 
Kandidaat bestuursleden: 
Harry Nijënstein 
Max Verhagen 
Beide kandidaten stellen zich voor en worden met toestemming van de aanwezige 
leden aangenomen. 
Harry Nijënstein wordt gekozen als nieuwe voorzitter. 
George geeft de denkbeeldige hamer over aan Harry, wenst hem veel succes, dat 
wel moet lukken met een levendige vereniging van 170 leden. Hij dankt het  
bestuur en de leden voor de samenwerking.  
Er volgt een applaus voor de scheidende voorzitter.  
Harry is ruim een jaar lid van onze vereniging en sinds een jaar actief in de 
werkgroep R.O. daardoor heeft hij de vereniging al wat leren kennen, ook door het 
bijwonen van de enkele bestuursvergaderingen. Hij heeft het voornemen om verder 
kennis te maken met de leden en de activiteiten, en voorlopig door te gaan op de 
wijze zoals die nu gevolgd wordt. 
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Hij streeft er wel naar om op korte termijn een werkgroep milieu op te richten omdat 
deze ontbreekt in de vereniging. 
Aan de leden de oproep voor 2 nieuwe bestuursleden en een kandidaat tevens 
bestuurslid voor de afdeling milieu. Ook voor de werkgroep  Public Relations wordt 
een kandidaat gevraagd die tevens zitting in het bestuur neemt. 
Harry dankt het vorige bestuur en het in hem gestelde vertrouwen. 
 
Dank aan George en Marian, 
Cock dankt namens het bestuur en de leden George en Marian voor hun inzet voor 
de vereniging en onderstreept dit met de aanbieding van het boek: 
„Een te grote kist bananen‟ 35 visies op een duurzame wereld, interviews door Eric 
Schoones. 
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de nieuwe voorzitter Harry de vergadering. 
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INVENTARISATIE BUITENGEBIED 
___________________________________________________________________ 
 
Inventarisatie Buitengebied Drunen-Elshout uit 1990-1991 
 
In de jaren 1990 en 1991 heeft de Natuur- en milieuvereniging Drunen alle 
landschapselementen in het buitengebied van Drunen en Elshout geïnventariseerd. 
Wil Maaijwee, Piet de Bont, Jan de Moel, Ad van Bladel, Joost van Balkom en Jan 
Verschure hebben 20 jaar geleden heel wat uurtjes besteed om de bomen, bosjes, 
houtwallen etc te beschrijven en in kaart te brengen. Piet de Bont heeft bij ieder 
element een foto gemaakt. Het resulteerde in een duidelijk naslagwerk wat ook nu 
nog goed te gebruiken is! 
 
We zijn nu 20 jaar verder en er is veel veranderd. Denk aan internet en digitale 
fotografie. 
En er zijn elementen verdwenen, maar ook bijgekomen. Bovendien zijn de bomen 
ook 20 jaar ouder geworden en dus een stukje dikker en hoger. 
Kortom, we willen de gegevens van toen actualiseren. 
Het is lang niet zo‟n  klus als 20 jaar 
geleden, omdat alle gegevens al op 
papier staan. Toch zullen de 
elementen moeten worden 
nagelopen en daar zullen heel wat 
uurtjes in gaan zitten. 
Heb je tijd en zin om samen hiermee 
aan de slag te gaan, neem dan 
contact op met:  
 
Joost van Balkom 0416.376202 
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KLIMAATOVERLEG  KOPENHAGEN 
___________________________________________________________________ 
 
Mislukt klimaatoverleg in Kopenhagen? 
 
Persoonlijk heb ik het overleg via de t.v. zo goed mogelijk gevolgd. Ik vond het 
geweldig dat er zoveel mensen, vooral ook staatshoofden en ministers, naar 
Kopenhagen waren gekomen om te overleggen over de toestand van de aarde op 
zich. Dat is  nog nooit vertoond! Dat is winst. In Kopenhagen is nu in ieder geval een 
basis gelegd voor verdergaand overleg. Er moeten nu kennelijk eerst nieuwe 
structuren worden gevonden om op een dergelijk niveau beter met elkaar te kunnen 
overleggen. Centraal stond het beperken van de CO2 uitstoot. Hier een onsje CO2 
meer en daar een onsje minder en alles komt goed! Ik moet er niet aan denken dat 
het zo zou gaan, want zo werkt het niet. Dat is het oude systeem van de maakbare 
aarde en dat is een doodlopende weg. Er moet veel diepgaander en vanuit een 
breder perspectief over duurzaamheid (leven in overeenstemming met de natuur) 
worden nagedacht. Het aardse milieu is een zeer complex, samenhangend geheel. 
De wetenschap wordt in deze overschat en is absoluut niet in staat dit geheel in al 
zijn facetten te overzien, laat staan om als een kruidenier op de komma nauwkeurig 
te kunnen bepalen hoe we de aarde in balans kunnen houden. We zullen weer 
moeten leren leven in harmonie met het ecosysteem van de aarde en in alle 
opzichten weer duurzaam moeten gaan denken en leven. Dat vraagt echter om 
heroriëntatie op alle gebied en dat vergt nu eenmaal tijd. Het gaat niet meer om 
ongeremde groei dus kwantiteit, maar om verduurzaming dus kwaliteit: krimp in 
kwantiteit en groei in kwaliteit. Dat is de nieuwe uitdaging voor ons allemaal: niet 
alleen voor de overheid, maar ook voor de bedrijven en ook de burgers zullen hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen. We moeten ons weer bewust worden, dat er 
grenzen zijn aan groei en zo leven en handelen dat we binnen de grenzen blijven 
van het draagvermogen van de aarde. De ene crisis volgt inmiddels op de andere 
en dat geeft aan op dat we op het verkeerde spoor zitten! Dat vraagt om een nieuwe 
manier van denken. Een ecologisch denken dat gericht is op een duurzame 
toekomst; rekening houdt met de leefomgeving (landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden); de biodiversiteit kansen biedt; aandacht heeft voor het 
welzijn van de dieren; zorg draagt voor de kwaliteit van de bodem, het water en de 
lucht; de ontwikkeling van duurzame energie bevordert; terugkeert naar 
extensievere, meer biologische landbouw; zorgt voor uitloop voor dieren etc. Dit 
groene en duurzame denken vraagt dus om grote veranderingen op allerlei gebied. 
De overheden zullen de voorwaarden moeten scheppen, maar de veranderingen 
zullen vooral van onderaf moeten worden gerealiseerd. Aangezien we in de 
gemeente Heusden nog behoorlijk wat buitengebied hebben met natuur en 
landbouw - wat mij betreft zou dat minstens zo moeten blijven – citeer ik enkele 
toonaangevende mensen wat het nieuwe denken betreft op het gebied van de 
landbouw.  
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Volgens Herman Wijffels, ex-bewindvoerder bij de wereldbank is de financiële crisis 
geen toeval, maar een gevolg van de tot het uiterste opgerekte winstdoelstellingen 
van de vrije markt-ideologie. Deze onbeperkte groei-economie heeft ook geleid tot 
steeds grotere en steeds intensievere agrarische bedrijven die, zoals Sonja 
Borsboom van het burgerinitiatief “Megastallen-Nee” (BD 30 jan. 2010) betoogt, 
behalve het landschap (megastallen) en het milieu (vervuiling op allerlei gebied) ook 
de leefbaarheid van de burgers (varkensgriep, q-koorts, MRSA-bacterie en wat zal 
er nog meer volgen) aantasten. 
In dit verband is ook een artikel in de Volkskrant van 21 juni 2008 interessant, 
waarin Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie in Wageningen pleit 
voor de terugkeer van de boerenlandbouw. Hij is tot de conclusie gekomen, dat de 
ondernemerslandbouw: grote agrarische bedrijven die groente en vlees produceren 
zoals andere fabrieken paperclips en plasmaschermen is losgeslagen. Het 
ouderwetse boerenbedrijf was herkenbaar. “Je eigen koeien op je eigen wei; 
verbonden met de natuur; geworteld in de omgeving.” De moderne 
ondernemerslandbouw is anoniem en inwisselbaar. Glastuinbouw op substraat of 
intensieve veehouderij hebben geen enkele relatie meer met de grond. Dat soort 
bedrijven kan overal zitten. Het Europese landbouwbeleid van na de oorlog heeft de 
ondernemerslandbouw sterk gestimuleerd. Boerenbedrijven moesten groter en 
groter worden, want hoe groter hoe efficiënter. De grootste boeren profiteerden het 
meest. “80 procent van de Europese subsidies ging naar de twintig procent rijkste 
boeren.” In hun kielzog kwam een nieuw fenomeen op, dat al gauw de macht 
overnam: voedselimperia (Ahold, Unilever, Nestlé of Danone) die de productie, 
verwerking en distributie van voedsel organiseerden tot een winstgevend bedrijf. Het 
gaat hen vooral om geld verdienen. Ze zijn niet geïnteresseerd in grutto‟s . In dit 
spel zijn boeren gedegradeerd tot pionnen. “Kan het in de Oekraïne goedkoper? 
Dan zijn ze morgen weg. Duurzaamheid interesseert ze niet. Boeren krijgen steeds 
minder voor hun producten, maar de consumenten betalen meer.” Het is echter een 
systeem, dat volgens van der Ploeg zijn eigen graf graaft. “Het is niet houdbaar.” 
Maar zegt Van der Ploeg echte kwaliteit  is lokaal en bijzonder. “In een goede kaas 
proef je het vakmanschap van de kaasmaker en het gras waarop de koeien staan”. 
De enige uitweg is de boerenlandbouw. Niet uit nostalgie, maar omdat het beter is 
voor de natuur, voor de consument, voor ons eten, maar ook voor de boer zelf. 
Volgens Van der Ploeg is er al een kentering gaande. De Nederlandse boeren 
moeten ook wel. “Als ze doorgaan als nu worden ze weggeconcurreerd door boeren 
uit Polen en de Oekraïne. Het zou mooi zijn als de consument de Nieuwe Boer 
omarmt, maar de beslissende stoot moet van de politiek komen. 
Een grondgebonden, regionaal georiënteerde landbouw die zijn hoogwaardige 
streekproducten weer via korte lijnen aan de consument verkoopt.  
Ik vraag mij al jaren af, waarom het bestuur van de ZLTO deze doodlopende groei-
economie tot op alle niveaus (ministerie) maar blijft promoten en ondersteunen. 
________________________________________________________________ 
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 Het is dan ook hoopgevend, dat de nieuwe voorzitter van de ZLTO, Hans Huijbers, 
in het B.D. van 12 februari jl. betoogt, dat de intensieve veehouderij de omslag moet 
maken van schaalvergroting naar dier- en milieuvriendelijke productie. Hij zegt 
letterlijk: “Het systeem om met mega-investeringen nog iets meer dan droog brood 
proberen te verdienen is eindig. Voor de industriële vleesproductie is in ons 
drukbevolkte Brabant geen ruimte meer. We moeten van de kiloknaller tot ver onder 
de kostprijs naar kwaliteitsvlees met een eerlijke opbrengst voor de boer en 
betaalbare prijzen voor de consument. Duurzame veehouderij is de enige weg.” 
Bravo, mijnheer Huijbers! 
Dit alles stemt mij optimistisch voor de toekomst. De heroriëntatie, waar ik al jaren 
op heb gewacht, begint zich, helaas vooral gedwongen door de omstandigheden, 
langzaam maar zeker te voltrekken.  
Beste lezers, een Nieuwe Lente dient zich aan! 
 
Vriendelijke groet, 
Cees van der Meijden    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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VOORLICHTINGSAVONDEN  ENERGIEZUINIG WONEN 
___________________________________________________________________ 
 
Deze twee informatieve avonden waren georganiseerd door de gemeente en 
KiesGroenLicht: www.kiesgroenlicht.nl  
 
enkele voordelen van het nemen van energiebesparingsmaatregelen zijn: 
- afname energieverbruik, lagere energienota 
- comfortabeler wonen 
- vermindering CO2-uitstoot 
 
Op beide avonden kwamen ongeveer 25 zeer geïnteresseerde inwoners af.  
 
Zij kregen van het team van KiesGroenLicht (KGL) op deze avonden o.a. een 
antwoord op de volgende vragen: 
Ik wil minder energie verbruiken, maar … 
- wat is haalbaar ? 
- hoe pak ik dat aan ? 
- waar kan ik subsidie krijgen ? 
- bij wie moet ik zijn ? 
- wat is het effect van mijn investering ? 
- welke technieken zijn geschikt ? 
 
KiesGroenLicht kan het hele traject ondersteunen van plannen maken tot en met de 
uitvoering.  
Zij regelen energiebesparing in een 5-stappenplan: 

1. kennismaking 
2. plan van aanpak: 

- wat zijn de beste oplossingen 
- wat zijn de kosten en de opbrengsten 
- wat is het milieueffect 
- subsidies en financiering 
- vaststelling EPA-label (Energie Prestatie Advies) 

3. uitvoering 
- zij werken met hen bekende onderaannemers 
- een projectmanager van KGL is verantwoordelijk voor het 
uitvoeringsproces 

4. in gebruik name 
- inspectie aanpassingen 
- uitgifte nieuw energielabel EPA 

5.    zichtbaar maken van effecten 
- duidelijkheid in verminderde CO2-uitstoot en lagere energierekening 
 

 
___________________________________________________________________ 

http://www.kiesgroenlicht.nl/
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Het plan van aanpak kost ongeveer 495 Euro maar door allerlei subsidies betaalt u 
waarschijnlijk niet meer dan 200 Euro. KiesGroenLicht regelt de aanvraag van alle 
subsidies voor u. 
 
Er zijn vele energiebesparende maatregelen mogelijk zoals: 
- isolatie van daken, muren, vloeren en ramen 
- HR-ketels, zonnepanelen, zonneboilers 
- allerlei kleine maatregelen zoals:   spaarlampen, uitzetten apparaten (standby kost 
veel energie!), plakken van folie op de muur achter radiatoren, doeltreffende 
ventilatie van uw huis, gebruik van warm water van cv voor wasmachine en 
vaatwasser, etc.  
 
Energiebesparende maatregelen zijn vaak niet goedkoop maar verdienen zich in de 
loop der jaren zeker terug. Naast het verminderen van uw verbruik van gas en 
elektriciteit neemt het comfort in uw huis toe en draagt ook u een steentje bij aan 
een beter milieu. 
Er zijn allerlei mogelijkheden om subsidie te krijgen voor de energiebesparende 
maatregelen: op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.  
Inwoners uit de gemeente Heusden kunnen terecht bij het Vlagheidefonds: zie 
hiervoor de site www.heusden.nl ,  
zoekterm: energiesubsidie. 
Op provinciaal niveau zie:  www.brabantbespaart.nl  
 
 
Marian van der Linden 
Noor Peters 

 
___________________________________________________________________ 

http://www.heusden.nl/
http://www.brabantbespaart.nl/
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NATUUR IN UW ACHTERTUIN 
___________________________________________________________________ 
 
breng de natuur in uw achtertuin… 
 
 
was het motto van de prachtige folder die u in januari in uw bus kreeg.  
 
2010 is wereldwijd uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit. 
 
Biodiversiteit is variatie in alles wat leeft, bloeit en groeit. 
Meer diversiteit in planten, bloemen en dieren in een natuurlijke omgeving. 
 
Via de folder  kon men een keur aan planten, bloemen, kruiden en dierwoningen 
bestellen. 
 
Maar liefst 756 bestellingen zijn er binnengekomen! 
Een mooi resultaat. 
 
Op zondag 28 maart worden de bestellingen op de milieustraat in Drunen 
uitgeleverd. 
Ook leden van onze vereniging zullen daarbij helpen.  
 
U kunt zich nog aanmelden! Bel Noor Peters: 0416 320031. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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BOEIENDE LEZING OVER VOGELS ….. 
___________________________________________________________________ 
 
Weet u hoeveel soorten vogels er in de omtrek van  
‟s-Hertogenbosch en de Langstraat wonen?? 
 
Ruim 40 bezoekers van de boeiende lezing in Nieuwkuijk weten dat nu wel! 
 
Bert Verschuren blijkt een boeiende verteller over de vogelwereld. 
Opgegroeid op een boerderij in de polder bij  Raamsdonk , vertrok hij toen hij 23 jaar 
was naar ‟s-Hertogenbosch omdat hij zich niet meer thuis voelde in het 
veranderende landschap daar. 
Zijn liefde voor de natuur beleeft hij het meest intens via vogels. 
Hun prachtige kleuren, hun geluiden, hun gedrag: het boeit hem mateloos. En dat al 
30 jaar lang. 

 
Het was zeker niet louter saai dia‟s kijken. 
Maar luisteren naar zijn verhalen, zijn 
belevenissen rondom de plaatjes.  
Waarom zitten er zoveel vogels in deze streek? 
Ondermeer omdat het geologisch een speciaal 
gebied is: in het noorden de Maas en in het 
zuiden de hogere zandgronden. 
Daar tussenin liggen specifieke 
overgangsgebieden zoals de kwelzones met 
moerasgebieden als de Moerputten. 
 

Zangvogels, steltlopers, bosvogels, watervogels, 
roofvogels….veel soorten werden er vertoond. 
Soms in een levendige discussie met de kenners in 
de zaal! 
Om 10 uur was het tijd om op te houden, Bert had 
met gemak nog doorverteld. 
De bezoekers van de avond kunnen nog deelnemen 
aan een excursie op 21 maart. 
 
( Ik zal het maar verklappen: 172 soorten heeft hij de 
afgelopen drie jaar waargenomen. En Bert denkt dat 
er nog meer soorten bij zullen komen.) 
 
Noor Peters 
 
 

___________________________________________________________________ 
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Fietsers en voetgangers in de knel in het centrum van Drunen 
___________________________________________________________________ 
 
Tot vóór een jaar waren de inrichting van het centrum van Drunen én de 
verkeerscirculatie aldaar voor voetgangers en fietsers héél aantrekkelijk. 
De door de gemeente ingehuurde adviesbureaus bevestigden dat. 
 
Bewoners aan de Hugo de Grootstraat wilden echter minder autoverkeer voor hun 
deur. 
Zo‟n probleem is eenvoudig én goedkoop op te lossen door ervoor te zorgen dat 
auto‟s die niet in het centrum hoeven te zijn, daar niet graag komen:  doorgaand 
autoverkeer ontmoedigen door verkeersremmende maatregelen in de Grotestraat. 
 
Desondanks moest en moet alles op de schop ! 
De oplossing waarvoor de Gemeente  - tegen de adviezen in -  koos,  is ‟n keuze die 
in eerste instantie zorgt voor méér autoverkeer in het centrum én meer (niet nodige) 
autoparkeerplaatsen. 
( het schuin aanleggen van de parkeerplaatsen bij de winkels is een verbetering ). 
Voor zowel fietsers als voetgangers is het centrum minder veilig én minder 
aantrekkelijk…………….terwijl hier juist het langzaam verkeer (o.m. winkelend 
publiek) zich welkom moet voelen ! 
 
Na bezwaren van o.m. de Fietsersbond wordt de nu erg gevaarlijke Hugo de 
Grootstraat met een meter verbreed.  
Het verzoek van de Fietsersbond om de parkeerplaatsen allemaal te schrappen of 
allemaal aan de zuidzijde van de straat te leggen wordt helaas niet ingewilligd, zodat 
fietsers nog steeds  “confrontaties” met tegemoet komende auto‟s kunnen krijgen en 
de onoverzichtelijke verkeerssituatie blijft bestaan. 
 
Tegelijkertijd wil de gemeente van het Raadhuisplein 
een aantrekkelijker gebruiksruimte gaan maken……  
Voor dát plan lijkt onrustig voorbij rijdend blik niet zo 
gewenst. 
 
Nu de gemeente in de Grotestraat tóch 
verkeersremmende maatregelen gaat nemen, kunnen 
we natuurlijk beter  - en heel veel goedkoper -  alsnog 
terug naar de ideale situatie van ‟n jaar geleden……met 
nu ‟n bruisende fontein op ons Raadhuisplein ! 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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DE “ECO-WAS-BAL” 
___________________________________________________________________ 
 
wasmiddel overbodig dankzij groene “eco – was -  bal” 
 
Sinds enige maanden is via internet de ecowasbal te koop. 
 
In de ( futuristisch aandoende ) bal zitten keramische balletjes. 
Als water in contact komt met deze balletjes ioniseert het water en ontstaan 
hydroxylionen.  
Deze ionen hebben dezelfde eigenschappen als wasmiddel: ze verminderen de 
oppervlakte spanning van het water, omringen het vuil en maken het los van de 
vezels. 
Het losgeweekte vuil spoelt weg en….schoon is de was. 
 
De ecowasbal bevat geen chemicaliën en vermindert dus het risico op huidallergie.  
Een exemplaar is goed voor 1000 wasbeurten, ongeveer vier jaar. 
 
O.a. in Spanje en Frankrijk is de bal gewoon in de winkel te koop. 
In Nederland is hij alleen nog maar  via internet te bestellen. 
 
Te bestellen voor € 30,- ( inclusief verzendkosten ) via: www.ecowasbal.nl  
( de redactie van Natuurlijk is tevreden over de resultaten! ) 
 
Hoe de ontwikkelingen verder zullen verlopen? 
 
In het tijdschrift van Natuur en Milieu praten ze al over prototypes van “waterloze 
wasmachines”: de was draaien op één kopje water, dat is de stellige overtuiging van 
het Engelse innovatiebedrijf Xeros. 
Naar verwachting komt het 
apparaat eind 2010 op de markt. 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.xerosltd.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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EEN NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH VOOR 
___________________________________________________________________ 
 
Ik volgde de vereniging al jaren met belangstelling, maar op afstand.  Vorig jaar 
vernam ik dat het bestuur ondersteuning zocht, en besloot ik daar energie in te 
steken. Als “stagiaire”heb ik enige vergaderingen bijgewoond. Ik trof een plezierig en 
constructief groepje aan, dat een levendige vereniging achter zich heeft. Ik voelde 
mij  al gauw thuis.  
 
De laatste ledenvergadering zag mijn bestuurslidmaatschap wel zitten en  besliste 
positief op het voorstel van het bestuur. Begrijpelijk, want bestuursleden zijn niet 
gemakkelijk te vinden. Niettemin weet u nog niet wat voor vlees u in de kuip heeft, 
en dit stukje moet daar wat inzicht in geven. 
 
Van oorsprong Limburger, woon ik sinds 1986 in Drunen. Daar werk ik ook, in mijn 
eigen advocatenpraktijk.  Het is plezierig om te werken voor een klantenkring in de 
nabijheid, en ik heb een broertje dood aan woon-werkverkeer.  Nu de (4) kinderen 
groot  zijn is er meer tijd voor  neven-activiteiten als deze.  
 
Toen ik naar Drunen kwam, waren de contouren van de eerste woningen in Venne 
West in de verte vanuit onze tuin aan de Grotestraat  zichtbaar, en in de volgende 
jaren zag ik met lede ogen dat landschap verstenen. Het stratenplan verging het 
eender. Ook in de polder  bleken van tijd tot tijd plotseling grote gebouwen te 
verrijzen, kennelijk mede als gevolg van de (in mijn ogen te) geringe aandacht van  
overheid en politiek voor de schoonheid van dat gebied.  
 
Er is gelukkig nog veel moois over in onze naaste omgeving, en ik zie dat de leden 
met veel inzet en bevlogenheid  op allerlei manieren aan het werk zijn om dat te 
behouden en waar mogelijk te herstellen. Daar draag ik graag een plantje aan bij.  
 
Max Verhagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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NIEUWE LEDEN 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Wij heten van harte welkom in onze vereniging, 
de heer K. van Buul uit Nieuwkuijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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LEZING OMMETJE HERPT - OUDHEUSDEN 
___________________________________________________________________ 
 
In 2006 heeft Landschapsbeheer Nederland een prijsvraag uitgeschreven waarbij 
men ommetjes kon insturen in de buurt van huis. 
Een ommetje is een korte wandeling ( ongeveer 5 km. ) vanuit de dorpskern of het 
stedelijk gebied naar en door het buitengebied en bevat elementen van natuur èn 
cultuur. 
 
Ons lid Hermien van Toorenburg heeft aan de prijsvraag meegedaan. Helaas heeft 
ze geen prijs gewonnen. Ze behoorde wel tot de tien Brabantse genomineerden! 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders is zo enthousiast dat het ommetje nu 
– in samenwerking met Brabants Landschap en de Natuur- en Milieuvereniging – 
gerealiseerd gaat worden. 
Dit voorjaar zal het zover zijn: voorlopig over bestaande wegen en paden in  Herpt 
en Oudheusden. 
Hopelijk wordt het ommetje in de toekomst uitgebreid!   
 
De lezing heeft mede als doel om de omwonenden te informeren en gelegenheid te 
geven voor het stellen van vragen aan de wethouder. 
De aanwezigen kunnen gratis in het bezit komen van een routebeschrijving. 
  
De avond bestaat uit verschillende onderdelen: 

 cultuurhistorische informatie door Cees van der Meijden van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden 

 de landschappelijke kenmerken van het ommetje door Marco Renes van 
Brabants Landschap 

 informatie over uilen en uilenkasten door Harrie Smits. 
Wellicht wordt er een uilengroep opgericht!  

 
 
Datum:  dinsdag 13 april 
Locatie:  bibliotheek, Kasteellaan 36, Oudheusden 
Aanvang:  20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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LEZING OVER EENDENKOOIEN 
___________________________________________________________________ 
 
Heemkundekring Onsenoort organiseert op 25 maart om 19.30 uur  
een lezing over eendenkooien. 
De lezing wordt gegeven op het terrein van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8 in 
Nieuwkuijk, bij Stichting Mariapoli Mariënkroon. 
 
De lezing wordt gegeven door Fons Mandigers. 
Fons is beheerder van Natuurmonumenten èn bestuurslid van de landelijke 
Kooikersvereniging met als aandachtgebieden de eendenkooien in Zuid-Gelderland, 
Zeeland en Noord Brabant. 
Vanuit zijn werk bij Natuurmonumenten heeft hij de verantwoording voor het beheer 
van vier eendenkooien. Eén daarvan ligt in de gemeente Heusden: eendenkooi Ter 
Kwak bij de Hooibroeken. Twee liggen er in de gemeente Vught. 
 
Fons gaat in op het ontstaan, de ontwikkeling en de werking van eendenkooien. 
Daarbij komen diverse typen eendenkooi aan de orde. 
 
De historie van het kooikersbedrijf, maar ook de hedendaagse en toekomstige 
betekenis van eendenkooien. 
Alle locaties van verdwenen en nog bestaande eendenkooien in de buurt neemt hij 
onder de loep. 
 
De toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening! 
 
P.S. :  het nieuwe boek “De Maas is om “  - duizend jaar Heusden en de strijd 
tegen het ( hoog ) water -  komt eind deze maand uit. 
Elke kern van de gemeente Heusden had in haar historie te maken met de strijd 
tegen het water. 
Daarnaast geeft het boek een doorkijk naar de 
toekomst: bijvoorbeeld de waterberging tussen 
Heusden en ‟s-Hertogenbosch. 
U kunt het bestellen via de website 
www.heemkundekringonsenoort.nl 
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COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 
___________________________________________________________________ 
 
Uit de Commissie Ruimtelijke Ordening. 
 
In Natuurlijk, december 2009, is een uitgebreid overzicht van de actuele zaken 
gegeven. 
In maanden januari en februari 2010 kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de 
orde.  
 
Voorontwerp structuurvisie Buitengebied. 
Naar verwachting komt dit stuk in het voorjaar van 2010 ter beschikking. 
 
Bestemmingsplan Ei van Drunen. 
Het omvat een vrij klein gebied. De gemeente heeft in het bestemmingsplan een 
tankstation voor autobrandstoffen opgenomen. De MNVH vindt dat in die omgeving 
geen goed idee en heeft in een zienswijze kenbaar gemaakt bezwaar te hebben 
tegen de vestiging van een tankstation. 
 
Ei van Drunen en ruime omgeving. 
De gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven om de belangen van direct 
betrokkenen, zoals o.a. lokale weggebruikers, te inventariseren en te zien welke 
oplossingen er mogelijk zijn. Door de NMV is het belang van o.a. goede 
fietsverbindingen en brede(re) ecologische verbindingzones benadrukt.    
 
Bescherming kleine bosjes. 
De provincie heeft een aantal kleine bospercelen die in de Ecologische 
hoofdstructuur (EHS) waren opgenomen geschrapt. Dit heeft geleid tot onzekerheid 
over de status van deze bospercelen. Dit onderwerp is door de NMV ter sprake 
gebracht in het periodiek overleg met de gemeente. De betreffende percelen zijn 
inmiddels de opgenomen in het Bestemmings-plan Buitengebied. Daardoor zijn 
deze kleine bospercelen toch weer beschermd. 
 
Voortgang Groeidocument Gebiedsvisie Oostelijke Langstraat. 
Onder leiding van de provincie trachten circa 18 organisaties, elk met eigen 
belangen, een  win-win situatie te bereiken. De NMV is met andere groene partijen 
vertegenwoordigd in de Adviesgroep. 
De hoofdthema‟s zijn Verkeer en Vervoer, Hoogwaterbescherming, Ecologie en 
Landschap, Landbouw, Recreatie en Toerisme, Wonen, Werken en Welzijn. 
In het groeidocument wordt door de NMV nadere aandacht gevraagd voor de 
Baardwijkse Overlaat, Poort van Heusden (Ooit) en de verkeersproblematiek 
Vlijmen-Oost. 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Bestemmingsplan Buitengebied, Duinweg te Drunen. 
Het college van B&W van Heusden heeft het voornemen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Drunen” te wijzigen om de bouw van een bedrijfsruimte en een 
woning toe te laten op een perceel  aan de Duinweg. Omdat de locatie ligt in de 
Agrarische hoofdstructuur (AHS)  en dus in beschermd buitengebied zijn we niet blij 
met dit voorstel. Wethouder M. van der Poel heeft in het collegevoorstel de 
aantekening laten plaatsen dat hij niet akkoord gaat met het voorstel. De gemeente 
vraagt de provincie Noord Brabant naar haar standpunten. De NMV maakte gebruik 
van het recht een zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken.  

 
 
 
Sloop van kassen aan de Overstortweg te Drunen  
De gemeente heeft het voornemen twee percelen aan de oostkant van de 
Overstortweg aan te kopen met de bedoeling om enerzijds te komen tot een 
landschapsversterking en anderzijds om verkeersproblemen te kunnen oplossen. Dit 
betreft vooral de aansluiting aan de A59. De tuinbouwkassen op het perceel aan de 
zijde van de Overlaatweg worden op termijn gesloopt. Daardoor komt er wat meer 
openheid in het landschap. Dit is te zien als een gunstige ontwikkeling. Wel is het zo 
dat er volle grond teelt, zoals bijvoorbeeld prei, voor in de plaats komt. De 
gebouwen aan de Overstortweg blijven bestaan.  
 
Tot zover. 
Hans van Laar, voorzitter commissie Ruimtelijke Ordening 
      

___________________________________________________________________ 

http://www.plaats.nl/var/17/full/17059.jpg
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EGELS OP DE RODE LIJST 
___________________________________________________________________ 
 
Het gaat slecht met de egels in Nederland. 
 
Volgens de Zoogdiervereniging moeten ze daarom op de Rode Lijst van bedreigde 
zoogdieren komen. 
Deze conclusie trekt de vereniging na afloop van het Jaar van de Egel waarin de 
egel voor het eerst op grote schaal is geteld. 
 
Hoewel ze nog in heel Nederland voorkomen, lijkt het aantal egels de afgelopen 
jaren gehalveerd. 
Vooral het verkeer is een grote vijand: naar schatting ongeveer  
135 duizend egels kwamen hierin vorig jaar om het leven….. 
 
Positief is dat de egel gezien wordt in dorpen en steden. 
Egels en mensen kunnen dus prima samen leven. 
 
Een  studie in Engeland suggereert dat een „egelvriendelijke tuin‟ met bijvoorbeeld 
speciaal uitgezet voedsel, een egelhuis of andere geschikte slaapplek en voldoende 
struikgewas samen gaat met hogere aantallen egels. De aanwezigheid van 
potentiële predatoren zoals das en hond had juist een significant negatief effect op 
de aanwezigheid van egels.  tuinen. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.zoogdiervereniging.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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PLASTIC AFVAL 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het inzamelen van plastic in de gemeente Heusden is een succes! 
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ADVERTEERDERS 
___________________________________________________________________ 
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ADVERTEERDERS 
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