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Nieuwsbrief mei 2021 

NL Doet 
 

Vrijdag 28 mei maken we van 09:00 uur – 12:00 uur de randen rond de akker van Brabant 
Water insectvriendelijker. Vanaf 08:45 uur verzamelen op de parkeerplaats Nederheidsebaan 
– Roosendaalsebaan. 
Zaterdag 29 mei maken we van 09:00 uur – 12:00 uur de randen rond de vlinderbaan (oude 
tankbaan) insectvriendelijker. Vanaf 08:45 uur verzamelen op de parkeerplaats bij de 
Nederheidsebaan tegenover de Antwerpsebaan. 
A.u.b. opgeven via www.nldoet.nl 
 

Vrijwillige weidevogelbescherming 
 

Ruim 15 vrijwilligers waren met een aantal agrariërs druk in de weer om het aantal 
uitvliegende weidevogeljongen in Rucphen en Etten Leur op peil te houden. 
 

 

 

                                               Kievitsnest 
 

Panorama 2050 Brabant en omgevingsvisie Rucphen 
 

Om een idee te krijgen hoe het landschap om ons heen zich tot 2050 kan gaan ontwikkelen, 
zijn er vier mogelijke scenario’s ontwikkeld. Op https://panoramabrabant2050.nl kan je door het 
beantwoorden van een aantal vragen zien welk scenario het best bij jou past. Helaas kan je 
niet op je favoriete scenario stemmen, maar het geeft je wel een idee over welke ontwikkeling 
jij graag ziet opgenomen in de omgevingsvisie die de gemeente binnenkort gaat opstellen. Als 
je ons je voorkeurscenario doorgeeft via info@natuurwerkgroep-rucphen.nl kunnen wij daar 
rekening mee houden bij onze input aan het Groene Platform Rucphen voor de omgevingsvisie 
van het buitengebied. Maar je kunt je reactie over de omgevingsvisie Rucphen ook vóór 10 
juni mailen naar t.van.wijnen@rucphen.nl .  Zie de Bode van 12 mei jl. 
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Flower Power 
 

De eerste inventarisatie van de kruiden op diverse bloemrijke akkers heeft weer plaats 
gevonden. Het graan staat er goed bij. De bloemen van de kruiden waren nog in afwachting  
van het groeizame weer van de afgelopen dagen. Dat was dus goed zoeken. Bellen hielp niet.  
 

    

 
Vrijwillig landschapsbeheer  

 

Hierna volgen een aantal foto’s van het verwijderen van Amerikaanse vogelkers in het bos 
rond het natuurbeleving pad van camping de Posthoorn in de afgelopen weken. Daar het 
broedseizoen was begonnen werd met de hand gezaagd. De resterende stammen worden in 
de komende najaren iedere keer een stukje afgezaagd met de kettingzaag, waardoor ze door 
uitputting zullen afsterven. 

    

                                            


