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este leden,
De langste dag hebben
we in 2012 al weer gehad. Misschien is uw vakantie al
weer voorbij. Ik hoop dat u er
van genoten heeft en dat de
accu weer helemaal opgeladen
is. De mensen die het nog te
goed hebben wens ik een mooie
tijd met hun familie. Zoals gebruikelijk ook iets over het weer.
Veel is daar deze keer niet over
te zeggen: groeizaam weer; een
echte Nederlandse zomer tot op
heden.
In onze nieuwsbrief van november 2010 berichte Willem
Schuur over een mogelijke kavelruil in ons gebied. Er werd
toen een inventarisatie gehou-

den. Daarna werd het redelijk
stil. Afgelopen najaar was er
een symposium in Stramproy:
‘Vier keer sneller twee keer
goedkoper’. Een gebiedsontwikkeling met o.a. vrijwillige
kavelruil, gerealiseerd in zeer
korte tijd en met een relatief
beperkt budget. Partners in
het project waren oa:
‘Limburgse Land en Tuinbouw
Organisatie’ (LLTO) en ARK.
Beide partijen dragen bij aan
deze nieuwsbrief onder de
kop plattelandsontwikkeling
betekent voor… Dus deze
keer een zeer uitgebreide
bijdrage.
In deze nieuwsbrief weer een
nieuwe rubriek: In gesprek

‘Duinen’ (foto: Erik van Asten)

met ..… Dit keer Jack van
der Palen. De redactie wil
ook hier een vaste rubriek
van maken. Wellicht wordt
u benaderd om ook eens
uw ‘zegje’ te doen. Natuurlijk meedoen zou ik zeggen!
Veel plezier met het lezen
van onze nieuwsbrief.

Uw voorzitter,
Janus van Hooff
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WAAR BLIJFT DE NEERSLAG? (III)

In

verschillende plannen in onze
omgeving (de Natte natuurparels) worden houtopstanden
gekapt om b.v. terug te keren naar heide.
Wat zit daar nu achter?
In een bos speelt, naast de genoemde verdamping door de ‘gewassen’, nog iets
meer mee. Bij een regenbui komt de neerslag namelijk niet geheel op de grond: veel
blijft in het bladerdak van de boom hangen. We kennen dat verschijnsel allemaal
want bij een zomerse regenbui schuilen we
even onder een boom! Na de bui verdampt
dat vocht weer zonder de bodem te bereiken. Dit noemt men met een mooi woord:
interceptie. De boom onderschept de neerslag zodat die niet op de bodem terecht
komt.
De interceptie is afhankelijk van vele factoren en om precies te weten hoeveel er blijft
hangen in het bladerdak van de bomen is
een ingewikkelde zaak. Toch zijn er wel wat
gegevens beschikbaar die een idee geven
van de hoeveelheid water dat niet de bodem bereikt.
Naaldbomen hebben het hele jaar
‘bladeren’ waardoor zij ook het meeste
water opvangen. Hoe dichter het bladerdak

Wandeling
van de boom, hoe meer hij opvangt. De
douglasspar is kampioen en vangt per
jaar zo’n 40 % van de neerslag op. Dat is
gemiddeld voor een neerslag van 800
mm per jaar zo’n 320 mm neerslag dat
de bodem niet bereikt! Daarbij komt nog
de verdamping waarbij de wortels water
uit de bodem opnemen en door de
‘bladeren’ verdampen. Voor de douglas
ook zo’n 300 mm. Bij elkaar zo’n 620
mm. Voor een grasland was dat zo’n 570
mm per jaar.
Het verschil is 50 liter water (5 volle emmers water) op iedere m² per jaar dat in
het bos niet aan het grondwater wordt
toegevoegd. Dat is een half miljoen liter
water per hectare! Voor heide is het verschil nog wat groter omdat heide minder
verdampt.
Loofbomen vangen wat minder regenwater op zodat er meer op de bodem terecht komt. Als je verdroging wilt tegengaan is het dus zinvol om naaldbomen te
vervangen door loofbomen en eventueel
loofbomen door gras en heide.
Peter Kerkhofs

Vrienden van
de Patrijs:

‘Speuren naar
insecten’
Op zondag 12 augustus
houdt ‘Vrienden van de
Patrijs’ in het kader van de
biodiversiteit een wandeling
langs de in het voorjaar ingezaaide patrijzenranden.
Deze zijn gelegen nabij
sportpark de Groote Speel in
Leende. Het motto is: Speuren naar insecten.
Patrijzenkuikens zijn de eerste drie weken van hun leven volledig afhankelijk van
het aanbod van insecten.
De wandeling start om
11.00 uur bij de ingang van
de tennisvelden aan de
Hans van Breukelenweg. De
duur van de wandeling is ca
twee uur. Goede ogen en
speurzin zijn zeker aan te
bevelen.

Inlichtingen:
Will Mijs
040040-2062225.
Naaldbos; veel water wordt opgevangen door de naalden (foto: Erik van Asten)
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IN GESPREK MET JACK VAN DER PALEN
Vanaf deze aflevering willen wij met regelmaat een HHH (bestuurs)lid aan u voorstellen in de nieuwe rubriek
‘ In gesprek met…. ’ We beginnen de rubriek met Jack van der Palen.

A

ls we binnenkomen leggen we
hem uit dat hij onze eerste kandidaat is, omdat hij een vast gezicht is
bij de activiteiten van HHH. Hij corrigeert ons onmiddellijk: ‘Vooral buitenactiviteiten’ zegt hij met een opgeheven wijsvinger, ‘Niet te veel vergaderingen, daar heb ik het niet zo op.

len; nestkastjes bouwen en ophangen; hutten bouwen. Dat soort dingen. Ik was lid van het jeugd IVN,
dat bestond toen nog, maar ik ging
ook met ons pap het veld in om een
bietje te stropen’ zegt hij met ondeugende oogjes.

Jack in het veld (Foto: Erik van Asten))

Maar als er buiten iets te doen is, ben
ik er meestal wel bij’. Als we hem vragen van welke werkgroepen hij lid is,
noemt hij het rijtje op: ‘Natuurwerk,
Weidevogelbescherming, Uilen, Inventarisatie en ook van de Hakhoutploeg
van Staatsbosbeheer’. ‘Niet voor het
hout’ zegt hij er direct bij, ‘want ik heb
dit jaar nog geen hout meegenomen’.
Waarom dan wel? ‘Och ja, wat lichamelijke beweging, zittend beroepje
hè, ge wit wel’.
Al als kind was hij altijd ‘in het veld’ te
vinden; ‘Ik was geen voetballer, ik
ging vissen op ’het gat van Winters’;
met de hond het veld in; vogelnesten
zoeken; eieren uitblazen en verzame-

Op zijn 11de begon hij met imkeren,
dat zat in de familie want Peeroom
(Peer Verduin) was een van de bekendste imkers van Strijp, en ook
ome Wim (vd Palen) imkerde. Van
de laatste kreeg hij een bijenboek
uit de jaren ’30 en een bijenvolk. ‘Ik
kom het wel weer ophalen als ge ’t
zat bent’ zei ome Wim erbij, waaruit
Jack opmaakte dat ome Wim er
weinig vertrouwen in had dat de
kleine Jack het lang vol zou houden. Maar ome Wim kreeg ongelijk,
Jack imkerde vele jaren. Hij stopte
met imkeren toen zijn leermeester,
Frans van Dijk, overleed.
Omdat hij er van jongs af aan veel

tijd doorbracht, heeft hij het buitengebied ook zien veranderen.
‘Het mag van mij allemaal wat
wilder’ zegt hij ‘het buitengebied
wordt een graswoestijn: een kale
vlakte met alleen gras. Dat vind
ik jammer, ik vind zo’n alleenstaande boom mooi, maar voor
de boer is het lastig, die zegt: die
ene boom maakt niet uit, 100
meter verderop staan er zat,
deze kan wel weg. Ik snap dat
vanuit economische overwegingen wel, maar ik vind het wel
jammer’
‘De meeste mensen houden van
netjes, ik niet, ik zie het liever
wat rauwer. Dat hoog opsnoeien
van bomen vind ik ook jammer.
Dat plan met de akkerranden
van 6 meter breed wat nu van
start gaat, daar ben ik blij mee.
De saaie grote stukken worden
er een stuk aantrekkelijker door.
Maar ja, zo’n wei als vroeger van
Giel Snoeks, die in het voorjaar
helemaal geel kleurde van de
paardebloemen is er helaas niet
meer bij’
Maar Jack, jouw voortuin is toch
ook netjes?
‘Dat klopt, daarom mag ik ook
niet te hard roepen, maar achter
het huis heb ik wel een stuk
liggen dat ik maar twee keer per
jaar maai. Ik knip er de paardenbloemen wel uit voordat ze uitzaaien om te voorkomen dat de
wei van de buurman volgend jaar
vol paardenbloemen staat. Ik
krijg regelmatig reacties in de
trant van ‘wat is dit voor rotzooi?’ ‘Dat is natuur’, zeg ik dan.
‘Je staat er van te kijken hoe
snel er verschillende kruiden in
zo’n veld staan en hoeveel insecten er in zitten. Voor het maaien
jaag ik de kikkers er uit, dat hoef
ik bij een kaal gazon niet te
doen.
Kijk dat is het verschil!.’
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ONDERNEMEN MET DE OVERHEID ALS TOEZICHTHOUDER

O

p de grens van Brabant en Limburg werkt ARK aan een spraakmakend voorbeeld voor gebiedsontwikkelend Nederland. In nog geen
twee jaar tijd zijn vele honderden
hectare grond van eigenaar verwis-

seld. Op 50% daarvan realiseren we
nieuwe natuur volgens de plannen
van de overheid, op de andere 50%
verbeteren we de structuur van landbouwgrond door een betere verkaveling of de aanleg van moderne drainagesystemen. Directe samenwerking met boeren, waterbeheerders,
projectontwikkelaars en natuurorganisaties blijkt vier keer sneller en
tweemaal goedkoper uit te werken
dan klassieke landinrichtingsprojecten. Dat is ook de reden dat de re-

dactie van Hei, Heg en Hoogeind me
vroeg een bijdrage te leveren voor
deze nieuwsbrief. Want wat in het
Kempen~Broek kan, kan ook op
andere plaatsen in Nederland.

Het succes van het
Kempen~Broek heeft
alles te maken met
vertrouwen. Allereerst
heeft de Provincie Limburg ons het vertrouwen gegeven om samen met een groene
projectontwikkelaar
Habitura en rentmeesterkantoor Van Soest
(samen het consortium
AHV) de provinciale
doelen op het gebied
van natuur, landbouw,
waterbeheer, recreatie
en landschapsontwikkeling uit te werken.
Daarvoor heeft de provincie geld en (BBL)
grond beschikbaar
gesteld. Daarmee is de
basis gelegd voor een
grondbank, die door AHV zelf flink is
uitgebreid. Via het middel van de
vrijwillige kavelruil realiseren we
vervolgens binnen vijf jaar de ambitieuze overheidsdoelen. We zorgen
bovendien voor cofinanciering en
dragen ook het risico voor gronden
en gebouwen die na afloop van het
ruilproces ‘over’ blijven.

Vertrouwen is er ook gegroeid tussen de belangrijkste spelers in het
gebied: de agrarische ondernemers,

de LLTB, gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties en de
bewoners in het gebied, georganiseerd in een klankbordgroep. Zij
brengen wensen in, die we via kavelruilen zo goed mogelijk proberen
te vervullen.

Omdat geld en gronden in handen
zijn van partijen die allemaal direct
belang hebben bij de uitvoering
gaat het razendsnel. Zo konden we
in driekwart jaar een complete kavelruil van 247 ha, 231 kavels en
met maar liefst 30 verschillende
partijen succesvol afronden.
De provincie Limburg regeert op
afstand en rekent ons af op de producten die we binnen een bepaalde
termijn en onder bepaalde randvoorwaarden moeten opleveren.
Maar ze bemoeit zich zo min mogelijk met het proces zelf. En zolang
wij dit vertrouwen niet beschamen,
komen er nieuwe middelen voor het
gebied vrij. Dat vieren we vervolgens ook met het hele gebied. Zo
wordt het landschap weer van ons
allemaal.

Wouter Helmer is medeoprichter en
directeur van ARK, pioniers in natuurontwikkeling. Meer ruimte voor
natuur en voor mensen om daarvan
te genieten. Maar vooral ook zoeken naar samenwerking met andere economische belangen, zodat
natuur en landschap verankerd
raken in de moderne samenleving.
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PLATTELANDSVERNIEUWING BETEKENT VOOR BERT SENDEN:
NATUUR EN LANDBOUW SAMEN LATEN BLOEIEN

D

e stichting ARK en plaatselijke
agrariërs werken in drie Limburgse gebieden samen in het
beheer van natuur en landschap. Deze
aanpak, in overleg met rentmeester
Van Soest, waarvoor de provincie Limburg de ruimte heeft geboden, geeft
ons vertrouwen. Als een frisse wind
waait het nastreven van heldere doelen
in belang van natuur èn landbouw door
het gebied. Met als nevendoel het uitbannen van overdadige bureaucratie.
Voor mij is van groot belang, dat bij de
realisering van natuur en landschap de
lokale boeren serieus worden genomen. Zij kennen hun omgeving als
geen ander en houden óók van natuur.
Met hun kennis en inbreng zijn vaak
heel verrassende oplossingen mogelijk.
Gelukkig zie ik dat om me heen nu
steeds meer gebeuren. Daadwerkelijke
betrokkenheid van alle partijen op het
platteland. Dat is de sleutel tot succes.
Met ARK en van Soest zijn enkele belangrijke afspraken gemaakt. In eerste
plaats wordt op basis van een kavelruil
de landbouwstructuur, zoals de ligging
van percelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen, verbeterd. Ten tweede
wordt alleen natuur ontwikkeld binnen
de begrensde Ecologische Hoofdstructuur en zullen de buiten de EHS verworven landbouwgronden weer terug worden verkocht aan omliggende agrariers. Ten derde, en niet het onbelangrijkste, zal het natuurbeheer van een
groot deel van dit gebied, nadat de
landbouwfunctie is omgezet in natuur
en nieuw landschap, in handen van
plaatselijke agrariërs komen. Zij zorgen
dan mede voor het beheer. Dat is goed
voor natuur en landschap, de economie en de verbinding met de streek.
Bij de realisering van de Ecologische
Hoofdstructuur is via de nieuwe aanpak van ARK door samenwerking tussen boeren, waterbeheerders en natuurorganisaties het proces vier keer

sneller en twee maal goedkoper gebleken. In 2016 verlaat ARK dit gebied en zal het overgedragen worden
aan een beherende instantie. Ook
dat kan, gelet op de schaarser wordende nationale overheidsmiddelen,
goedkoper geschieden. In de eerste
plaats door de inrichting te versoberen waardoor er minder onderhoud
hoeft te worden gepleegd. In de tweede plaats door te kiezen voor jaarronde begrazing. Niet door een veeras
dat alleen leuk oogt (hoewel de meningen daarover uiteenlopen…), maar
door runderen die ook nog in economisch opzicht rendabel zijn. Het is
een gegeven dat b.v. de vleesproductie van een schotse hooglander aanzienlijk minder is dan van een limousin of hereford rund, terwijl de beheerskosten vrijwel gelijk zijn. Kortom, de exploitatie met exoten zoals
heckrunderen is de exploitatie moeilijk positief te krijgen, terwijl dat met
andere runderen wel anders kan zijn.
Tot slot is het van belang om plaatselijke agrariërs of een collectief hiervan hierbij in te schakelen, zij kennen
het gebied, boeren er vaak al generaties lang. Ze zijn in de gelegenheid
om 24 uur per dag toezicht te houden en kunnen het beheer integreren
in hun bedrijfsvoering.
De LLTB ondersteunt deze aanpak
samen met ARK. Voor het beheer
worden natuurcursussen voor agrariers opgezet en richt de LLTB een
Stichting op die de bestaande acht
agrarische natuurverenigingen in
Limburg bundelt en die ondersteuning en advies aanbiedt.
Zeker in deze tijden van bezuinigingen kunnen agrarische ondernemers
een wezenlijke bijdrage leveren aan
de instandhouding en zelfs verfraaiing van onze mooie natuur en onze
kenmerkende landschapstypen. Zij
doen dat trouwens al. Vaak overigens
in opdracht van Staatsbosbeheer,
Limburgs Landschap of Natuurmonu-

menten, dat is misschien niet zo
bekend. Maar het kan allemaal
nog grootschaliger en ja, ook professioneler.
Natuur en landbouw samen laten
bloeien. Daar werk ik graag aan
mee.

Drs. Bert Senden is directeur Belangenbehartiging bij de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie
(LLTB). Hij is opgegroeid op een
agrarisch bedrijf in Zuid-Limburg
waar het weiden van melkvee en
het houden van vleesvee de voornaamste takken waren. Na zijn
opleiding planologie heeft hij bij
een gemeente en bij enkele landbouworganisaties gewerkt in diverse beleidsfuncties voordat hij bij
de LLTB in 2002 in dienst trad.

LLTB
Boeren zorgen voor voedsel op
tafel (mét een bloemetje erbij!),
voor het landschap, voor beleving
en welzijn op het platteland en
hebben daarnaast een economische functie: de agrarische sector
is het economische trekpaard van
ons buitengebied. De LLTB ondersteunt haar ruim 3000 aangesloten leden in deze vitale maatschappelijke rollen. Met als motto:
goed ondernemerschap loont.
Produceren met respect voor
mens, dier en omgeving betekent
immers maatschappelijke ruimte
krijgen om te kúnnen ondernemen.
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TERUGBLIK OP DE FAMILIEDAG

O

p zondag 17 mei jl organiseerde HHH weer een ‘Familiedag’.
De dag werd dit keer gehouden op het bedrijf van de familie
Bertens aan de Jansborg te Leende. Bezoekers kregen een
interessante rondleiding door de aardbeienkas en de fruitboomgaard.
Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag. Iedereen bedankt
voor zijn/haar medewerking, met name Krijn van den Hoven voor de
organisatie en de familie Bertens voor het openstellen van hun bedrijf
en de duidelijke uitleg tijdens de rondleidingen! (foto’s Erik van Asten)

UITNODIGING WERKGROEPAVOND 2012

J

aarlijks overleggen de gezamenlijke werkgroepen van onze plattelandsvereniging met het
bestuur. In het overleg wordt even terug gekeken naar de activiteiten in het afgelopen seizoen. Tijdens de bijeenkomst dragen de werkgroepleden ook
ideeën en plannen aan voor het komende seizoen. De
afgelopen jaren waren het heel nuttige en gezellige
bijeenkomsten.

Wellicht voor u een mooi moment om eens kennis te
komen maken met die werkgroepen, die het kloppend
hart van onze vereniging vormen. Als het goed bevalt
kunt u mogelijk aansluiten bij een werkgroep. De meeste
werkgroepen kunnen nog best versterking gebruiken.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 20 september om 20:00 in ‘De Hospes’ te Leenderstrijp. Een
uitnodiging volgt.

JAARGANG 6, NUMMER 3
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BIODIVERSE BOERENERVEN

HHH is betrokken bij het project Brabantse Biodiverse Boerenerven. Op dinsdag 2 juli werd er een avond voor geïnteresseerde leden georganiseerd op de
voorbeeldbedrijven van Toine Maas en Eric van der Paalen. Roel Winters gaf
op deze avond samen met Toine en Eric een toelichting . (foto: P. Kerkhofs)

AKKERRANDEN BLOEIEND BEDRIJF

Klokjesgentiaan bij de Klotvennen
(foto: Erik van Asten)

In deze nieuwsbrief geen
column van bestuurslid
Henk Struving.

8 Landbouwers uit de gemeente Heeze-Leende hebben in het kader van het
project ‘Bloeiend Bedrijf’ in totaal maar liefst zes hectare akkerrand ingezaaid met een bloemenmengsel. De randen staan er momenteel prachtig bij.
(foto: Toon Kuipers)

Volgende keer is hij weer
van de partij.

JAARGANG 6, NUMMER 3
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STATUS KLANKBORDGROEP AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN

Een aantal ANV’s (Agrarische Natuur Verenigingen) hebben de koppen bij elkaar gestoken en samen
met ZLTO een klankbordgroep gevormd.

A

ls voorzitter van de klankbordgroep Natuur en Landschap
wil ik mij eerst even kort aan U
voorstellen. Ik ben melkveehouder
in Beek en Donk en heb samen
met mijn vrouw een melkveebedrijf
van ongeveer 100 melkkoeien die
gehuisvest zijn in een potstal en
gemolken worden door 2 melkrobots. Wij laten onze koeien zoveel
als mogelijk het gras zelf in de wei
ophalen. Bestuurlijk ben ik altijd
actief geweest bij KPJ, ZLTO en
sinds 6 jaar gemeenteraadslid in
Laarbeek voor het CDA.
Sinds januari van dit jaar ben ik
portefeuillehouder Natuur en Landschap binnen het ZLTO.
Toen ik 13 jaar geleden lokaal
ZLTO-bestuurder in Laarbeek werd
heb ik altijd als motto gehad dat de
kloof tussen natuur en landbouw
veel kleiner kon en moest worden
dan ze was. Als lid van reconstructiecommissie de Peel heb ik hieraan al mijn bijdrage kunnen leveren met wisselend succes. In mijn
beleving ging en gaat er nog steeds
onnodig veel energie verloren aan
het zichtbaar maken van de tekortkomingen van anderen. Hiermee
komt het doel wat we ieder voor
onszelf nastreven echter geen stap
dichterbij. Pas als we bereid zijn de
positieve kwaliteiten van elkaar te
omarmen en te versterken kunnen

we echt stappen zetten om ons gezamenlijke doel sneller en met veel meer
draagvlak te bereiken. U zult begrijpen
dat de nieuwe functie waarin ik nu acteer dus een voor mij logisch vervolg is
op deze ambitie.
Één van mijn eerste opdrachten was
het formeren van een klankbordgroep
met hierin vertegenwoordigers van
ANV’s uit de provincies Zeeland, NoordBrabant en een deel van Gelderland.
Het hele werkgebied is opgedeeld in 4
regio’s en de klankbordgroep heeft per

als meest urgente werden aangeven
in de regiobijeenkomsten van dit
voorjaar.
Vanuit de klankbordgroep gaan we
de komende jaren aan de slag voor
meer bekendheid en een breder
draagvlak in het veld. Dit willen we
ondermeer gaan doen met het organiseren van een ANV bijeenkomst per
regio zodat we in ieder geval van elkaars activiteiten op de hoogte zijn
en we op een ontspannen manier
nader met elkaar kennis kunnen ma-

regio 2 leden die voortgekomen zijn uit
de voordracht van de regio ANV’s zelf.
Wat mij betreft hadden er best nog
enkele burgers meer in deze groep mogen deelnemen om daarmee zichtbaar
te maken dat we niet alleen voor een
agrarische invulling van de ANV activiteiten gaan. Verder zijn er in de klankbordgroep een aantal speerpunten benoemd die door alle regio’s gezamenlijk

ken. Graag ontmoet ik hier mensen
die samen met anderen zich in willen
zetten voor een fraaier beleeflandschap.

Tonny Meulensteen
Voorzitter klankbordgroep Natuur en
Landschap
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WIST U DAT...
Het project ‘Vrienden van de
Patrijs’ bij elkaar meer dan 5 ha
akkerranden heeft ingezaaid.
De randen er dit jaar goed bij staan
door de regelmatige regenbuien.
Men graag van u hoort als u ergens
patrijzen in Heeze-Leende signaleert.
U dat kunt melden op onze website
met vermelding van locatie, datum
en tijd.
Men met deze gegevens een populatiekaart probeert te maken voor
Heeze-Leende.

ha akkerrand hebben aangelegd.
Die akkerranden helpen om
plaaginsecten zoals luizen terug te
dringen.
Dat gebeurt door onderdak te bieden aan de natuurlijke vijanden van
die plaaginsecten.
Er 15 deelnemers waren op de excursie van de BBB: Biodiverse Boeren bedrijven.
Verschillende boeren dit jaar schade ondervinden van wilde zwijnen in
de aardappelen.
Het jaarverslag van vogelwacht de
Paaldijk deze maand verschenen is.
Er dit jaar 33 nesten van drie vogelsoorten gevonden zijn, te weten:
kievit (30), wulp(1) en scholekster
(2).

We nog aan een ander biodiversiteitsproject deelnemen.
In dit project ‘Bloeiend Bedrijf’ hebben 12 HHH akkerbouwers waarvan 8 uit Heeze-Leende in totaal 6

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

Peter Kerkhofs met een mooi artikel
over onze vereniging in het vakblad
De Nieuwe Oogst heeft gestaan
( kijk op onze website voor het artikel)

AGENDA:
Zondag 12 augustus , 11:00 uur:
Speuren naar Insecten, Hans van
Breukelenweg.
zaterdag, 3 november,
november 9:30
Landelijke Natuurwerkdag:
Dinsdag 16 oktober,
oktober 20:30:
Najaarsvergadering, Café de
Hospes.
Seizoen 20122012-2013:
Nov : Bespreking en uitleg van
het ontwerp-landschapsstructuurplan van Heeze-Leende.
Dec:
Dec Excursie naar de slagerij
van Jan en Marleen van Meijl in
Soerendonk.
Jan:
Jan Informatieavond over ecoducten in de omgeving van
Leende: doel en realisatie

Schade door wilde zwijnen in een aardappelveld (foto Toon Kuipers)

Febr:
Febr Leden met inzet voor
de natuur presenteren hun
resultaten.

