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B

este leden,

Ook al zijn we al in februari
beland toch wens ik u en uw
familie nog het allerbeste toe
in 2011. Graag wil ik met u
even terug kijken naar 2010.
Er is door onze leden en de
werkgroepen weer veel werk
verzet. Ik geef enkele voorbeelden. Overleg is gevoerd
met het Waterschap de Dommel en Staatsbosbeheer over
de plannen die deze partijen
in ons werkgebied hebben.
Het 3 jarig project “Vrienden
van de Patrijs” is opgestart.
De landelijke natuurwerkdag
was een succes en we hebben
een biodiversiteitprijs gewonnen. Er loopt een biodiversiteitsproject op erven. Het project Kern met Pit is afgerond.
De STIKA pilot is goedgekeurd
en operationeel. Ook mochten
we in de maatschappelijke
stage de eerste twee deelnemers verwelkomen. Door deze
nieuwsbrief en de website

werd u op de hoogte gehouden van de activiteiten en
vorderingen van de werkgroepen. Met gepaste trots wil ik
iedereen bedanken voor de
inzet die getoond werd!
Als bestuur hebben we ook
onze zorgen. Hoe kunnen we
voor alle partijen een goed
uitgangspunt creëren? Tenslotte zijn we een vereniging
met een brede achterban aan
leden waarbij de persoonlijke
belangen niet altijd in lijn zijn
met de uitgangspunten van
de vereniging. Communicatie
is daarbij heel belangrijk.
Daar proberen we heel hard
aan te werken maar dat valt
niet altijd mee. Een ander
punt van zorg is het bezoek
aan de lezingen. Dat valt wat
tegen. Ook na evaluatie is niet
duidelijk wat de reden daarvan is. De onderwerpen waren voor een breed publiek
bestemd, de kwaliteit van de
sprekers was zonder uitzon-

Strijper Aa buiten de oevers bij de Dolinger putten
14 november 2010

dering zeer goed en de data
waren maanden van te voren bekend gemaakt. Hebt
u een idee hoe dit te verbeteren is?
Kijken we naar het nieuwe
jaar dan zullen enkele van
bovengenoemde overlegstructuren en projecten
doorlopen, andere zullen
opgestart worden. De structuurvisie zullen we nader
toelichten. Aan de actiepunten, die in de visie beschreven zijn, moet invulling gegeven worden. U bent van
harte uitgenodigd om hierover mee te denken. Uit de
thema-avond ‘wilde
varkens’ is het voornemen
ontstaan om een platform
‘wilde varkens’ op te richten. Meer hierover in deze
nieuwsbrief. Onze twee stagiaires gaan u het komende jaar op de hoogte houden van de activiteiten van
de werkgroepen. Ook zal er
veel aandacht zijn voor de
STIKA. Bijeenkomsten en
excursies worden voorbereid.
Dit was maar een kleine
greep uit de zaken die in
2011 ons gaan bezig houden. Een mooi buitengebied
waar natuur, landschap en
gezonde boerenbedrijven
naast elkaar kunnen bestaan blijft daarbij ons uitgangspunt. Ik wens iedereen veel succes met de
realisatie van dit doel.
Uw voorzitter,
Janus van Hooff

JAARGANG 5, NUMMER 1

Pagina 2

STAND VAN ZAKEN ‘VRIENDEN VAN DE PATRIJS’

O

ndertussen kunnen
we terugkijken op het
eerste jaar van het
project “Vrienden van de Patrijs”. Begin 2010 stelde de
Gemeente Heeze-Leende en
de provincie Noord-Brabant
budget beschikbaar om een
biodiversiteitsproject van de
grond te krijgen in de gemeente Heeze-Leende. Als
projectgroep zijn we direct
aan de slag gegaan.

Landschapsonderhoud Hei,
Heg & Hoogeind.

Het project bestaat voor een
belangrijk deel ook uit informatievoorziening over biodiversiteit. Om aandacht voor
het project te krijgen heeft de
banner van het project aan
de Langstraat en op de Valkenswaardseweg gestaan.
Locaties waar de akkerranden aangelegd zijn. Een film
over onze ambassadeur, de
Daarbij is ruim 2.7 ha fauna- patrijs, is gedeeltelijk al oprand ingezaaid in de 4 kergenomen in onze omgeving.
nen van de gemeente Heeze- In 2011 wordt hij afgewerkt.
Leende. Een heel lang en
De lesbrief voor alle basiskoud voorjaar, gevolgd door scholen is in concept gereed
een hele droge zomer, zorg- en zal in 2011 op de scholen
de voor matige faunaranden aangeboden worden.
die slecht opkwamen. In het
Tijdens biodiversiteitswandenajaar zijn nog enkele randen extra ingezaaid met een lingen en publieksbijeenkomspeciaal najaarmengsel. De sten zijn we met een stand
werkzaamheden werden ge- actief geweest. De Open Dag
coördineerd door de Stichting agrarische biodiversiteit werd
bij Peter van Rijsingen op het

erf gehouden Bij de Strabrechtse Heide dag waren we met een kraam
aanwezig.
Dit jaar zetten we onze
activiteiten voort. Weer
zullen we akkerranden
inzaaien. Mocht u interesse hebben in een akkerrand of meer willen
weten over biodiversiteit
en onze activiteiten? Onze website geeft actuele
informatie.

Het project “Vrienden van de patrijs” wordt mede mogelijk gemaakt door IVN HeezeLeende, Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Brabants Landschap, Gemeente
Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de
Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck’” en ZLTO Kempen ZuidOost.

Banner van ‘vrienden van de patrijs’

HHH Prinsenpaar !!
Ons lid Arno Verduijn is samen met zijn vriendin Jannie
Lamers uitverkozen tot prinsenpaar 2011 van Carnavalsvereniging de Lindse
Blaos.
We willen hen hierbij van
harte feliciteren en wensen
hen een mooie tijd toe.

Foto De Lindse Blaos
(Eugene Simkens)
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PLATTELANDSVERNIEUWING: HOE HET BEGON
CEES VEERMAN
het goede leven, van de behulpzaamheid, van de gemoedelijkheid van “den contenten mens”.

H

oe had ik mij kunnen indenken
dat toen ik met het meisje wat
nu mijn vrouw is wandelde op
de heide in wat nu de gemeente Heeze-Leende is, nog eens een stukje zou
schrijven in uw blad? Het is een lang
verhaal, maar met een korte boodschap. Op die mooie dag in die prachtige omgeving hebben wij elkaar beloftes gedaan. Dat is nu bijna veertig jaar
geleden. Beiden hebben wij daar de
beste herinneringen aan. Wat een
mooie omgeving al niet aan inspiratie
en aan geluk kan doen ontluiken.
Daarom is het misschien wel dat ik
steeds als ik terug denk aan die wandeling, aan die omgeving, die rust en
pracht van kleuren en geluiden, dat ik
de waarde van het land, van de natuur
en van het landschap als wezenlijk
element van zijn bestaan ben gaan
beschouwen.
Het is ook daarom dat ik het platteland en zijn bevolking altijd als nauw
verwant met zijn eigen leven heb ervaren. Het zal ook daarin liggen dat ik in
mijn werk steeds die dingen heb gedaan die met het boerenbestaan en
het landschap samenhangen. Zowel in
mijn werk als hoogleraar agrarische
economie en sociologie aan de Universiteit van Tilburg, later als voorzitter

In deze tijd waar rust schaars is,
waar het Brabantse land zo is
veranderd, waar veel discussie en
spanning is tussen landbouw,
natuur en infrastructuur is meer
dan ooit bewustwording nodig van
al het goede en mooie wat het
land biedt en al het waardevolle
dat op het platteland te vinden is.

van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit als ook als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Steeds weer die oude
liefde voor het meisje van toen en de
mooie vrouw van nu en het platteland van toen en nu.
Het Brabantse land in het bijzonder
heeft mij altijd bekoord. De fraaie
afwisseling van bossen, heide, gewassen, weiden, dorpjes, stadjes,
enz. En de mensen! Voorbeelden van

Daarom ben ik blij nu in Tilburg en
in Wageningen te mogen bijdragen aan het denken en doen om
duurzaam het platteland te onderhouden en te ontwikkelen. Het is
een voorrecht dat ik dat mag
doen. Ik besef dat die wandeling
van destijds een wezenlijke stap
is geweest in mijn loopbaan. Een
vrouw en een bestemming! Wat
kan het Brabantse land nog meer
geven. Laten we ons inspannen
om het goede te doen, het mooie
te behouden en het tere te koesteren. Ik wens de lezers van Hei,
Heg en Hoogeind daarvoor veel
inspiratie en inzet.
Prof. dr. C.P. Veerman

BEDRIJFSBEZOEK WILLY DE BEER

W

illy de Beer, lid van onze
Plattelandsvereniging, heeft
aan de Burgemeester Vogelslaan een biologische mestverwerkinginstallatie geïnstalleerd. Na de bouw
van een nieuwe stal zal in het voorjaar
van 2012 een open dag worden gepland die ook voor alle leden van HHH
toegankelijk zal zijn. Hoe en wanneer
wordt nog geregeld met Willy.
Als voorzet hebben bestuur en adviseurs van HHH het genoegen mogen
smaken als eersten van HHH een

rondleiding en uitleg te krijgen.
Willy heeft een bedrijf met 3200
mestvarkens die gevoerd worden met
(eigen) maïsmeel en een
(gecertificeerd) restproduct uit Frankrijk. De voerafgifte wordt door een
speciale bedrijfscomputer gestuurd
en gecontroleerd. Tevens wordt de
voerconversie in de gaten gehouden.
De varkens worden gehuisvest op
vloerverwarming.
Verder heeft Willy ongeveer 100 ha
akkerbouw waaronder 50 ha aardap-

pels en een indrukwekkend machinepark. De aardappelopslag,
ten tijde van ons bezoek nog
3000 ton, wordt door een ingehuurd bedrijf in de gaten gehouden. Een bezoek waard in 2012.
We houden jullie op de hoogte
Krijn,
Secretaris HHH
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VELDCOÖRDINATOR WILLY DE VRIES STELT ZICH VOOR:
In het kader van Stika (Stimuleringskader groen blauwe diensten) zijn onlangs Paul Evers en Willy de Vries
als veldencoördinatoren aangesteld. In deze nieuwsbrief stelt Willy de Vries zich aan u voor.

Wie is Willy de Vries?
Ik woon in Soerendonk en heb een
bloembollenbedrijf. Wij produceren
Bloembollen en de snijbloem. Voornamelijk tulpen. Ik ben getrouwd en heb
twee dochters. Na 25 jaar, naast het
bedrijf, in het onderwijs gewerkt te hebben en nog 10 jaar in het veiling bestuur was er ruimte voor een nieuwe
uitdaging wat korter bij huis.
Wat is mijn werkgebied?
De gemeente Eindhoven, Heeze - Leende en Cranendonck is mijn werkgebied.
Voor Stika en SNL.
Wat zijn de mogelijkheden voor het
Stika?
Het Stika is een stimuleringskader voor
kleine landschapselementen in het
buitengebied van de gemeenten. De
gebieden waar subsidiemogelijkheden
zijn, staan op een kaart. Natuurgebieden komen niet in aanmerking. Het
gaat over elementen zoals paden, poelen en bomen. Bij bomen moet je dan
denken aan hagen, fruitbomen of bomen in een rij of solitair. Bomen kun-

nen ook in de vorm van een knotboom gesnoeid worden. Naast opgaande beplanting zijn ook floraranden pakketten mogelijk. Het doel is
om het Brabantse landschap te verbeteren en te behouden. Men komt
voor een zesjarige vergoeding in
aanmerking voor aanleg en/of onderhoud.
Wat zijn de mogelijkheden voor
SNL?
Vaak is buiten het stikagebied, maar
in en rondom natuurgebieden de
mogelijkheid om 6 jarige contracten
af te sluiten voor (agrarisch) natuurbeheer. Indien het wenselijk is kun
je ook agrarische gronden om zetten
in natuur.
Hoe werkt het veldloket?
Heeft u plannen zoals hierboven
omschreven. Neem dan kontact met
mij op. Vaak is dan heel snel duidelijk wat uw mogelijkheden zijn op het
gebied van Stika en SNL. Als er mogelijkheden zijn, dan kom ik ter
plaatse kijken en neem de gegevens
op. De aanvraag voor Stika wordt

Logo van het ANV veldloket

door mij verzorgd. Voor SNL kunt u
de aanvraag zelf indienen en daar
kan ik u behulpzaam bij zijn.
Wat doen we buiten Stika en SNL?
Heeft u vragen over andere natuurfacetten zoals uilen of andere natuurelementen, dan kunnen wij u in
kontact brengen met deskundigen
op dat gebied. Heeft u een complexe
omgeving, dan kunnen we een biodiversiteitplan laten maken om in
kaart te brengen wat er allemaal
aanwezig is.
Kontact.
U kunt mij dagelijks bellen of mailen. We hebben geen vaste dag,
maar we staan wel voor een dag in
de week voor u klaar. Ziet u mogelijkheden in uw omgeving. Wijs de
eigenaar de weg naar het veldloket.
De komende 3,5 jaar staan we voor
u klaar. Dan kunnen we er samen
iets moois van maken.
Willy de Vries
Tel 06 1637 7312
devriesbolbloemen@hetnet.nl
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Willy de Vries (links)
tijdens de zittingsdag op
het streekhuis in
Cranendonck

WIST JE DAT...

T

wee van de wilgen, die we op
de Strijperdijk geplant hebben, het niet gehaald hebben.

Wij niet weten welke raadsleden
die twee wilgenstaken geplant hebben.
We de komende weken nieuwe
stekken gaan zetten.
Dat het een mooi gezicht gaat worden als je straks Strijp binnen
komt!
De werkgroep Natuurwerk in het
gebied de Riesten het fietspad wat
veiliger gemaakt heeft.
We dat gedaan hebben door het
hout in de slootkant weg te zagen.
We echt vooraf toestemming aan
de gemeente gevraagd hebben.
Het water in de Strijperheg zo hoog
stond dat het over de schouwpad
heen de sloot inliep.
Onze plattelandsvereniging de
“kern met pit” prijs gewonnen
heeft.
Deze prijs door de commissaris
van de koningin uitgereikt wordt op
25 maart.
De grond de afgelopen weken nau-

welijks bevroren was.
Johan Lijten vertegenwoordiger
voor de STIKA pilot is
Er nog steeds leden zijn die de contributie voor 2010 niet voldaan
hebben.
Onze penningmeester daar nog
een mailtje aan gaat wagen.
De steenuilen het redelijk goed
gedaan hebben.
In de algemene jaarvergadering de
werkgroepen de resultaten van hun
werk presenteren.
We nog (agrarische) leden zoeken
die mee willen helpen met diverse
te organiseren activiteiten.
Opgeven gemakkelijk is: mailtje of
telefoontje aan onze secretaris
Krijn.
We op 4 april ook op Lind mert
staan met het patrijzen project.
Er op 22 mei een ambachtenmarkt
georganiseerd wordt door de heemkundekring De Heerlijkheid HeezeLeende-Zesgehuchten in Leenderstrijp.
We daar natuurlijk ook aanwezig
zullen zijn.

Piet (links) en Piet
(foto E. van Asten)
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THEMA-AVOND OVER WILDE ZWIJNEN
HENK ANTONISSEN

Ruim 100 belangstellenden kwamen ondanks winterse omstandigheden op 16 december jl.
naar café de Hospes. Deze opkomst is tekenend voor de zorgen die er zijn omtrent de populatie
van het Everzwijn in ons gebied.

O

m de spanningen enigszins
te breken werd gestart met
een quiz “petje op, petje af”
waarbij de kennis onder de deelnemers over het wild zwijn stevig
werd getest.
Als eerste spreker kwam Peter
Twisk van de Vereniging Zoogdier
aan het woord. Hij informeerde de
aanwezigen over de levenswijze
van het wild zwijn en benadrukte
de toegevoegde waarde voor de
biodiversiteit. Erik Koffeman van
Faunabeheer gaf uitleg over de
herkomst van de wilde zwijnen in
en om het Leenderbos. Waarschijnlijk is een groot deel afkomstig van
kwekerijen uit de Belgische grensstreek. Ook ging hij in op de nultolerantie die in Noord-Brabant geldt
en de mogelijkheden om de zwijnenstand te beheersen. Gezien er
geen geluiddemper op het geweer

is toegestaan, een nachtkijker wel €
3000 kost en klop- of drijfjacht niet
mag zal het aantal zwijnen in ons gebied waarschijnlijk verder groeien. In
een jaar met een zachte winter en veel
eikels etc. kan een populatie met 300%
toenemen. Nu wordt het aantal wilde
varkens in ons gebied geschat op ca
70.
Wilmer Remijnse gaf tenslotte nader
uitleg over de schadeafwikkeling door
het Faunafonds. Er komen z.s.m. digitale meldformulieren zodat laagdrempelig en snel kan worden gemeld. Een
eigen risico van €250 in een gebied
met nultolerantie werd door de aanwezigen als onredelijk ervaren.
Na de pauze verliep de discussie ordelijk en op basis van argumenten. De
zorgen blijven groot.
Bij het uitbreken van een besmettelijke
veeziekte zoals varkenspest kan de

situatie onbeheersbaar worden. Ook
(vervolg) schade aan gewassen kan
snel toenemen.
Besloten werd een overlegplatform
“Wild Zwijn” op te richten met daarin
afgevaardigden van de Plattelandsverenigingen/ANV’s, WBE, ZLTO afdelingen, Faunafonds en Faunabeheer, IVN,
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap
en gemeenten. Dit overlegplatform
komt 10 februari voor de eerste keer
bijeen. Doel van de werkgroep is het
vormen van een laagdrempelig overlegplatform van en naar overheden.
Hierbij worden vanuit verschillende
invalshoeken en met een breed draagvlak aanbevelingen gedaan om de
populatie van de wilde zwijnen te beheersen met het oog op de huidige
nultolerantie in Zuidoost-Brabant

Henk Antonissen

Weiland aan de Heggerdijk na een bezoek van wilde zwijnen (foto T. van Dijk)
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ
HEI, HEG EN HOOGEIND

W

ij, Janus van der Sande en
Lars van Hooff zitten in het 3de
jaar van VMBO GT op het Were Di in Valkenswaard.

Hoewel wij er het nut niet zo van inzien is
het buiten werken voor ons leuker dan in
een bejaardenhuis kopjes koffie op tafel
zetten.

De politiek heeft bepaald dat iedereen
op het voortgezet onderwijs in Nederland 28 uur van zijn vrije tijd moet gebruiken om een maatschappelijke stage uit te voeren. Onder maatschappelijk stage wordt verstaan, vrijwilligerswerk doen bij een instelling zonder dat
je ervoor betaald krijgt.

Het is wel een leuk groepje waar we mee
te maken hebben. Peter Kerkhofs die
echt verstand van de natuur heeft en Roel
die ons vertelt wat we moeten doen. Wij
mogen alleen de takken op hoopjes leggen maar niet aan de motorzaag komen.
Zo duurt het wel lang voordat je wat gedaan krijgt natuurlijk!

Men vindt dat het goed voor ons is en
goed voor anderen. Of wij dat ook vinden wordt niet aan ons gevraagd!

De 2de dag hebben we bij schaapskooi op
de heide bomen afgezaagd die in een
houtsingel groeien. Ze willen daar een
voetpad maken.

Na lang te hebben nagedacht hebben
we aan Tonnie van Dijk gevraagd of het
bij HHH mocht.
Tonnie heeft contact opgenomen met
de stichting Paladijn die de stage coördineert en die vonden het ook goed.
Dus zo kwam de eerste zaterdag dat wij
in de Riesten (in Strijp) mee gingen
helpen met het zagen van hout in een
slootkant zodat het weitje erachter
weer zichtbaar werd voor de recreanten.

Al met al is het best wel leuk om in de
natuur bezig te zijn, dus wij kunnen iedereen aanraden om ook hiervoor te kiezen.
Het gaat er wel relaxed aan toe als je
werk bij Eric Paalen gewend bent! We leren hier ook nog wat over vogeltjes en
krentenboompjes en dat motorcrossers
het niet zo nauw nemen!

Groetjes,

Plattelandsvereniging
Hei, Heg & Hoogeind
streeft naar een mooi
buitengebied waar
natuur, landschap en
gezonde
boerenbedrijven naast
elkaar kunnen bestaan
Informatie over onze
activiteiten vindt u op
www.hei-heghoogeind.dse.nl

Redactie Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief
Erik van Asten
Ton van Dijk
Krijn van den Hoven
Peter Kerkhofs

Contactadres:
hei-heg-hoogeind@dse.nl

Janus en Lars

AGENDA:
Zondag 20 februari:
Wandeling Molenberg

Zondag 20 Maart:
Wandeling Spinsterberg

Vrijdag 25 maart:
Prijsuitreiking ‘kern met pit’

Maandag 4 april:
Deelname Lind mert

Woensdag 13 April:
Algemene ledenvergadering

Zondag 22 mei:
Deelname oude ambachtenmarkt Leenderstrijp
De uitgebreide agenda waarop ook de activiteiten van de
werkgroepen zijn weergegeven vindt u op onze website
Janus (links) en Lars aan het werk in de Riesten

