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Nieuwsbrief februari 2020 

Agenda: 
 

Zaterdag 14 maart  – 09.00 uur: NLDoet - ommetje De Achterhoek 
Vrijdag 17 april – 19.30 uur: Algemene ledenvergadering in de Heemtuin 
 

Lezing voedselbossen 
 

Woensdag 5 februari gaven Stijn Heijs en Bastiaan Rooduijn een lezing over voedselbossen. De 
opkomst was overweldigend; met 60 bezoekers zat ’t Gebouwke bomvol. De lezingen leidden zowel 
tot een aantal kritische vragen als tot veel steunbetuigingen. Als dank ontvingen Stijn en Bastiaan 
streekproducten, waaronder een potje Flower power honing.  
Overigens heeft de provincie Noord Brabant een nieuwe subsidie opengesteld voor mensen met grond 
met een agrarische bestemming die natuur inclusief willen gaan werken: Beleidsregel grond voor 
natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant. 
 

NL Doet 
 

Op zaterdag 14 maart gaan we weer het ommetje de Achterhoek opknappen. We beginnen om 09.00 
uur op de hoek Gastelseweg – Gastelsebaan. Je kan je aanmelden op: 
https://www.nldoet.nl/klus/opknappen-ommetje-de-achterhoek#block-projectsubscribe  
 

Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De vrijdaggroep is volop aan het dunnen en pauzeren in het bosje aan de Bernhardstraat.  
 

    

 

Natuur in het dorp 
 

De NatuurWerkgroep coördineert het project Natuur in het dorp voor de kernen Schijf en Zegge. Het 
gaat om het verdelen van nestkastjes, bijenhotels enz. Zie: https://www.natuurinhetdorp.nl/  
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Bijvriendelijkste regio van Nederland: West-Brabant 
 

Op 19 december jl. kwamen bijna 60 mensen bij elkaar om met mooie energie en met goede wil samen 
de schouders te zetten onder het zo bijvriendelijk mogelijk maken van West-Brabant. De ambitie is om 
de 'bijvriendelijkste regio van Nederland' te worden. Deze ambitie is vastgelegd in het 'Convenant 
Bijenlandschap West-Brabant'. Gemeente Rucphen is een van de deelnemers. Binnenkort wordt de 
kansenkaart voor de regio vastgesteld. Daarna gaat men aan de slag om bijvriendelijk bermbeheer toe 
te passen en andere bijvriendelijke maatregelen uit te voeren. 

Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De zaterdagploeg is druk bezig op en rond de Lokkerberg. Soms komen daarbij enorme wortels aan 
het licht. 
 

    

 
 
Een  statieportret mag dan ook niet ontbreken. 

 


