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Nieuwsbrief oktober 2022 

Agenda 

Zaterdag 29 oktober: Uitdelen Natuurindekern in de Heemtuin 

Vrijdag 4 november en zaterdag 5 november:  Natuurwerkdag 

Vrijdag 11 november: Algemene ledenvergadering in de Heemtuin 

In memoriam Ad van den Broek 

Donderdag 13 oktober namen wij afscheid van deze vrijwilliger pur sang. In een informele bijeenkomst in 
de Menmoerhoeve roemden de sprekers de inzet van Ad voor de natuur. Niet alleen bij de zaterdaggroep 
vrijwillig landschapsbeheer, waarvan velen aanwezig waren, maar ook bij de Menmoerhoeve, de oude 
Leemput en vele particulieren. Als laatste spreker vertelde Jan Kiewit de nodige anektodes over hun 
wandel- en fietsavonturen, maar ook over de liefde van Ad voor de natuur. Na de bijeenkomst werd Ad 
in kleine kring gecremeerd. Niet voor niets staat op zijn rouwkaart: 

Kijk diep in de natuur,dan zul je alles beter begrijpen 

Natuurwerkdag 4 en 5 november 

De NatuurWerkgroep organiseert drie activiteiten: 

- Vrijdag 4 november 09.00 uur: hei opschonen bij Landgoed Schijf 
- Zaterdag 5 november 09.00 uur: bomen planten rond de akker van Brabant Water te Schijf 
- Zaterdag 5 november 09.00 uur: hei opschonen bij Landgoed de Moeren te Zundert 

A.u.b. aanmelden op: www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus   

Algemene ledenvergadering 11 november 19.30 uur 

Graag vernemen we van jullie waar jullie voorkeur naar uitgaat voor het deel na de pauze. Te denken valt 
aan een presentatie van Harrie Tak over de geneeskundige werking van kruiden, een presentatie van Cees 
Terpstra over de klimaatproblemen in Rucphen, of een korte film/ documentaire (welke?) of iets anders. 

Geef je voorkeur door op info@natuurwerkgroep-rucphen.nl .                                                Alvast bedankt. 
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Beleidskader Natuur 2030 
Door de provincie Noord-Brabant is een beleidskader opgesteld; “Beleidskader Natuur 2030, Brabantse 
natuur; robuust, inclusief en verbonden”. Deze beleidsnota is eerder dit jaar als ontwerp provincie-breed 
aangeboden waarbij de mogelijkheid bestond om zienswijzen in te dienen.  

De NatuurWerkgroep kan zich uitstekend vinden in wat de provincie in haar beleidsnota voorstelt. De 
voorgestelde werkwijze sluit bijna naadloos aan op de visie die de NatuurWerkgroep zelf heeft opgesteld 
en die aan de gemeente Rucphen is aangeboden. Dat geeft vertrouwen voor de wijze waarop we denken 
een bijdrage aan de natuur in brede zin te kunnen geven. 

Toch leefden er bij de NatuurWerkgroep ten aanzien van de beleidsnota nog wat vragen en dachten we 
er goed aan te doen wat aanbevelingen te doen met betrekking tot de aan te planten bossen. We hebben 
dat in een zienswijze richting provincie verwoord. Onze zienswijze was 1 van de totaal 14 ingediende 
zienswijzen over de gehele provincie. De provincie heeft onze vragen beantwoord en zal hier ook in de 
verdere uitwerkingsplannen aandacht aan besteden en de provincie heeft de aanbevelingen die wij 
gedaan hebben, overgenomen in de definitieve beleidsnota.   

Het gaat daarbij met name om de kennis omtrent menging met strooiselrijke bomen die we bij het project 
Forest Fitness hebben opgedaan. 

Dit geeft ons weer een steuntje in de rug omdat we bevestigd zien dat we op de goede manier bezig zijn. 
Geïnteresseerden kunnen de beleidsnota via onze mail opvragen 

 

Vrijdagochtendgroep 

Bloemenmengsel inzaaien aan de Kozijnenhoek 

       

Frezen en opschonen                                         Zaaien                                                      Inharken 
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Onderhoud bosje Paul Hermans 

     

Zaterdagochtendgroep 

      

      


