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Groen en Heem Actueel 
Nr.2, mei 2016 

Nieuwsbrief van de vereniging Groen en Heem Valkenswaard 

e.o. betrokken bij onze natuur en cultuurhistorie! 

 

 

 
Correspondentieadres 

 Groen en Heem Valkenswaard e.o., Oranje Nassaustraat 63, 5554 AE, Valkenswaard 
+31-(0)40-22 60 010,  info@groen-heemvalkenswaard.nl 

 
Redactie 

Bas Verbeek, (eindredactie en lay-out) 
Albert Aten en Lambert de Brouwer (redactieleden) 

 

 

 

Agenda

Mei 
23 Algemene Ledenvergadering* 
 
27 Excursie Vleermuizen, Leo Klok** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Over de activiteiten met:  
-een ster* : meer informatie in dit nummer 
- twee sterren**  : wordt u nog over 
geïnformeerd. 
- drie sterren*** : datum onder voorbehoud 
 
 

Wist u dat... 

… de lezing van Mari de Bijl een groot succes was; 
… de Raad van State een tussenuitspraak heeft gedaan over de Westparallel; 
… de Algemene Ledenvergadering op 23 mei wordt gehouden; 
… de eerste excursie van 2016 op het programma staat; 
… het provinciaal mestbeleid ook actueel is voor de gemeente Valkenswaard; 
… wij druk bezig zijn met overlastproblemen door activiteiten op Eurocircuit; 
… wij verzoeken om handhaving op verbod gemotoriseerd verkeer Fietspad Oude Spoorbaan; 
… wij een mega-wellnesscomplex niet zien zitten; 
… het volgende “gedoe” met een golfbaan op ons af komt; 
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Van het Bestuur

Algemene Ledenvergadering 2016 
Op maandagavond 23 mei zal de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering worden gehouden 
in “de Oranjeboom” aan de 
Westerhovenseweg 2  te Dommelen. Vanaf 
19:30 zijn alle leden van harte welkom. 
 
19:30 Inloop met koffie 
20:00 Diavoorstelling door Albert Aten  
20:30 Aanvang ledenvergadering 
21:30 Rondvraag 
22:00 Einde 
 
De agenda van de vergadering is als volgt: 

1. Opening. 
2. Vaststellen notulen Algemene 

Ledenvergadering 2015. 
3. Vaststelling jaarverslag 2015. 
4. Vaststelling jaarrekening 2015. 
5. Vaststellen begroting 2016. 
6. Benoeming kascontrolecommissie 

2016 
7. Vaststellen contributie 2016. 
8. Beleidsmaatregelen 2016. 
9. Leden aan het woord. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting. 

 
Graag, uiterlijk donderdag 19 mei, bericht aan 
info@groen-heemvalkenswaard.nl wanneer u 
aan de vergadering wenst deel te nemen. 
 
Samenvoeging Vereniging Natuurbehoud 
Waalre 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. bundelt 
opnieuw haar krachten om zich verder te 
ontwikkelen als serieuze beschermer van de 
belangen van ons groen en heem.  Wij kunnen 
u melden dat de samenvoeging met Vereniging 
Natuurbehoud Waalre zich in een 
vergevorderd stadium bevindt. 
 
Samenwerking lokale IVN-afdelingen 
Gezien de steeds verdergaande samenwerking 
tussen de gemeenten Valkenswaard, Heeze – 
Leende en Cranendonck als A2-gemeenten 
(genoemd naar de snelweg A2) zou ook 
samenwerking van de plaatselijke IVN-
afdelingen van de genoemde gemeenten 

wenselijk en misschien ook wel noodzakelijk 
kunnen zijn.  Gelet op de mogelijk verdere 
ontwikkelingen van de Westparallel/N69 en 
regionale ontwikkeling ten zuiden van 
Eindhoven lijkt ons ook samenwerking  met de 
IVN-afdelingen binnen de gemeente 
Veldhoven en Bergeijk – Eersel wenselijk.  
Groen en Heem Valkenswaard e.o. heeft de 
genoemde IVN-afdelingen  in maart een 
uitnodiging gestuurd met het doel verdere 
samenwerking te bereiken. 
 
Contactpersoon Mestproblematiek voor 
Valkenswaard 
De Milieuwerkgroep Kempenland uit Bergeijk 

is op zoek naar een vertegenwoordiger voor 

Valkenswaard , die wil deelnemen aan 

bespreking en beïnvloeding van het 

provinciaal mestbeleid. Belangstellenden 

hiervoor kunnen zich bij onze secretaris 

melden. 

Lezing Mari de Bijl 

In maart vond de eerste lezing van 2016 
plaats. Voor een volle zaal met zo’n 40 
belangstellenden vertelde Mari de Bijl, 
boswachter bij Brabants Landschap over 
‘nieuwkomers in onze omgeving’. Over dassen 
(uitzet), zwijnen, boomkikkers en tamme 
varkens in ons bossen. Mari gaf een inkijkje 
achter de schermen van het 
(wild)natuurbeheer en las voor uit zijn veel 
gewaardeerde gedichtenbundel. Wij kijken 
terug op een zeer geslaagde avond! 
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STIKA Project 
Groen en Heem Valkenswaard heeft contact 
gehad met de coördinator van Het Groen 
Blauw Stimuleringskader Boven 
Dommel(STIKA). Dit project maakt het mogelijk 
om zelf een bijdrage te leveren aan de 
verfraaiing van het Brabantse buitengebied. 
Bent u in het bezit van grond met een 
agrarische bestemming, dan is STIKA misschien 
iets voor u. Voor uw inspanningen krijgt u als 
deelnemer een beloning. Meer informatie bij 
onze secretaris. 

Contributie 2016                                                                                                                                                       

De contributie voor 2016 ad € 10 kan worden 

overgemaakt op banknummer 

NL17TRIO0391081616, ten name van Groen 

en Heem Valkenswaard e.o. 

 

 
 
 

 

Nieuws en actualiteiten 

Westparallel-N69 op de lange baan 
De Raad van State heeft een tussenadvies 
gegeven over dit project, dat door ons als een 
ramp voor het landschap is beschouwd. 
Het belangrijkste bezwaar lijkt nu te zijn, dat 
niet voldoende compensatie is geregeld voor 
het verloren gaan van de natuurgebieden in 
het Keersopdal en met name ook voor het 
vennengebied (Groot Goor en omgeving) in de 
gemeente Veldhoven.  
 
Onze bestuurders lijken dit een detail 
(administratieve aanpassing) te vinden en 
zullen hun huiswerk de komende zes maanden 
aanvullen. In onze bezwaren hebben wij in het 
verleden gewezen op de onmogelijkheid van 
die compensatie: in de verre omtrek is geen 
gebied te vinden met ongeveer de 
natuurmogelijkheden, die nu verloren zouden 
gaan. Er zijn wel zulke gebieden, de Malpie bij 
voorbeeld, maar die hebben al de bestemming 
van te beschermen natuur en kunnen dus niet 
als compensatie worden genoemd. Met een 
kleine verbreding van het Keersopdal was men 
er natuurlijk niet. Een mogelijkheid is, dat de 
provincie enkele (tientallen) hectares 
landbouwgrond zou omzetten in nieuwe 
natuur. Zoiets zou, als alles lukt,  in enkele 
tientallen jaren de gevraagde compensatie 
opleveren. De vraag is dan, of de Raad van 
State zoiets een aanvaardbare oplossing zal 
vinden. Wij natuurlijk niet.  
 
Tegen het aantasten van de breuklijn bij het 
kruisen van de Broekhovenseweg hadden wij 

gewaarschuwd en de RvS eist nu daarbij 
nadere uitleg. 
 

 
 
Blijkbaar hebben andere bezwaren nu een 
mindere rol gespeeld. Zo waren wij niet 
overtuigd van het oplossend vermogen van 
deze nieuwe weg voor onze 
verkeersproblemen. Ons zijn geen pendelaars 
bekend, die in Valkenswaard wonen en in 
Eindhoven of omgeving werken en die van plan 
zijn langs deze Westparallel naar hun werk te 
rijden met de grote kansen op stagnatie in de 
omgeving van Koningshof, die voorspelbaar 
erger zijn, dan wat ze nu in Aalst ondervinden.  
Daarnaast moet worden afgewacht, wat 
vrachtrijders zullen doen, als ze vanaf de 
Belgische grens uit een mogelijkheid meer 
kunnen kiezen. De “experts” van de provincie 
hebben ingeschat, dat men vanzelf die nieuwe 
weg zal nemen, zodra die er is.  Wij 
verwachten, dat een groot deel zal blijven 
kiezen voor de alternatieven, die er nu al zijn 
en dat de overlast in de kommen van Aalst en 
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Valkenswaard weinig zal verminderen. 
 
Tenslotte heeft de provincie zich niet 
gehouden aan de regel, dat men eerst de 
verbeteringen aan de bestaande infrastructuur 
moet uitvoeren en pas daarna zo nodig 
besluiten tot geheel nieuwe ingrepen. Eigenlijk 
moeten wij blij zijn met de nationale en 
Europese regels op milieugebied, want als het 
aan onze politici lag, waren de graafmachines 
allang het veld in. Het prachtige Brabantse 
landschap is in handen van deze bestuurders 
ongeveer even veilig als de Nachtwacht in het 
binnenhok van de chimpansees. 
 
Fietspad over de Oude Spoorbaan Waalre 
Een groot aantal fietsers maakt dagelijks met 

veel plezier gebruik van het fietspad. Helaas 

wordt het plezier ook regelmatig vergald door 

brommers en scooters (zelfs ook quads en 

crossmotoren) die ongeoorloofd gebruik 

maken van het fietspad.  

Op 14 december 2015 heeft de Vereniging 

Natuurbehoud Valkenswaard samen met 

Groen en Heem Valkenswaard e.o. en het IVN 

Valkenswaard – Waalre een klachtenbrief 

ingediend bij de gemeenten Waalre en 

Valkenswaard. Het bestemmingsplan, dat de 

inrichting van dit fietspad mogelijk maakte, 

stelt strenge eisen aan het gebruik vanwege de 

ligging in zwaar beschermde natuur, waarbij 

beperkingen in het gebruik noodzakelijk zijn 

vanwege de aanwezige flora en fauna en om 

verstoring door lawaai voor het nabijgelegen 

Natura-2000-gebied te voorkomen. Het 

fietspad mag niet opengesteld worden voor 

brom- of snorfietsen of anderszins 

gemotoriseerd verkeer. 

De belangrijkste doelstellingen voor de aanleg 

van het fietspad zijn het terugdringen van 

geluidsoverlast, verbetering van de 

luchtkwaliteit en het verhogen van de 

veiligheid voor de fietser. Tijdens de 

mondelinge zittingen bij de Raad van State en 

bij bestuursrechter in Den Bosch is op gestelde 

vragen door ambtenaren van de gemeente 

Waalre expliciet geantwoord, dat streng 

gehandhaafd zal worden op naleving. Tevens 

werd toegelicht, dat er voorzieningen 

aangebracht worden om gemotoriseerd 

verkeer te weren van het fietspad.  

 

Zowel de gemeente Waalre als Valkenswaard 

hebben aangegeven dat er handhavend zal 

worden opgetreden door vaker en intensiever 

te controleren. Naar onze mening zijn deze 

incidentele controles onvoldoende en zou men 

over moeten gaan tot het aanbrengen van 

fysieke belemmeringen voor brommers, e.d. 

We hebben ons standpunt kenbaar gemaakt 

aan beide gemeenten en nogmaals gewezen op 

de gedane toezeggingen bij de 

bestuursrechters. 

Eurocircuit                                                                    
Van diverse leden en omwonenden bereikten 
ons klachten over toenemende geluidsoverlast 
van crossactiviteiten en vele evenementen op 
het Eurocircuit aan de Victoriedijk. Groen en 
Heem Valkenswaard e.o. is een en ander 
nagegaan en komt tot de conclusie dat de 
bepalingen van de in 1993 verleende 
milieuvergunningen niet worden nageleefd. Zo 
worden maximale openingstijden en 
geluidsniveaus van voertuigen en motoren en 
omroepinstallaties regelmatig overschreden.  
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Ook wordt er gecrost op een deel van de 
voormalige vuilstort waarvoor, naar onze 
mening, geen milieuvergunning is afgegeven. 
Bovendien laat het uit 1977 daterende 
geldende bestemmingsplan de vele activiteiten 
en evenementen niet toe. Wij hebben diverse 
bezwaren en handhavingsverzoeken 
ingediend. 
 
Wellnesscomplex  sportpark Den Dries 
Op 8 maart 2016 is er een informatie-
bijeenkomst geweest met betrekking tot de 
plannen om een mega -wellnesscomplex  te 
ontwikkelen op sportpark den Dries te 
Valkenswaard. Naar aanleiding van hetgeen 
medegedeeld en besproken is tijdens de 
informatiebijeenkomst stelt de vereniging 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op het 
standpunt niet achter de plannen te kunnen 
staan.  Er is sprake van aantasting van 
natuurwaarden van het Waalrese Bos, 
onvoldoende draagvlak bij omwonenden, 
onduidelijkheid omtrent behoefte aan 
wellnesscentrum en voortbestaan 
Scoutinggroep en Hondenvereniging, geen 
transparante besluitvorming omtrent 
locatiekeuze en geheimzinnigheid rondom 
initiatiefnemers. 
 
Zoals de plannen er nu uitzien is er te veel 
onduidelijkheid over het behoud van de 
aanwezige natuur en cultuurhistorische 
waarden binnen het plangebied. Ook is niet 
duidelijk welke invloed de plannen hebben op 
het direct aangrenzende Waalrese Bos. Daarbij 
heeft het huidige grasveld achter de blokhut 
van de Scoutinggroep een belangrijke functie in 
het ecosysteem van het bos en van het 
bosperceel binnen het plangebied. Deze open 
ruimte speelt een belangrijke rol bij de in het 
gebied aanwezige flora en fauna. 
Het mega - wellnesscomplex omvat  ruim 3 
hectare waarvan bijna de helft aan 
parkeerplaatsen. Buurtbewoners vrezen 
overlast, met name wat verkeer- en 
parkeeroverlast betreft , en aantasting van de 
privacy. Een rondgang langs de buurt leverde al 
snel ruim 50 handtekeningen (ruim 80% van de 
huishoudens) op van verontruste bewoners.  
Groen en Heem is niet tegen de komst van een 
wellnesscentrum binnen de gemeente 
Valkenswaard maar wel tegen de aantasting 

van de bestaande leefomgeving en van ons 
groen en heem. De gemeenteraad heeft 
duidelijk kaders aangegeven waarbinnen er 
voor de gemeente wel mogelijkheden zijn voor 
zo’n wellnesscentrum en zonder daarbij 
huidige gebruikers van de gronden te 
verdringen. De gemeente gaf tijdens de 
bijeenkomst aan maar liefst 5 locaties te 
hebben onderzocht. Welke keuzecriteria men 
heeft gehanteerd en hoe de keuze tot stand is 
gekomen is vooralsnog niet duidelijk. 
 

 
 
De ontoelaatbare geheimzinnigheid rondom 
de projectontwikkelaar en mogelijke 
investeerders roept veel vragen op die niet 
werden beantwoord tijdens de 
informatieavond. Vergevorderde plannen 
zonder dat Groen en Heem in een vroegtijdig 
stadium er bij betrokken is terwijl Europese 
regelgeving dit wel vereist wanneer het 
plannen betreft die van invloed zijn op milieu 
(natuur en cultuurhistorie). Ook vindt Groen en 
Heem het heel vreemd dat betrokken partijen 
zoals de Scoutinggroep en de 
Hondenvereniging en buurtbewoners niet 
eerder bij de plannen zijn betrokken. De 
vereniging zal zich de komende tijd met andere 
betrokkenen beraden op de te ondernemen 
stappen en acties. Inmiddels hebben wij bij de 
gemeente een verzoek gedaan met een beroep 
op de Wet Openbaarheid van Bestuur om 
toezending van relevante gemeentelijke 
documenten, onderzoeksrapporten en 
gespreksverslagen. 
 
Bomenkap Loonderweg/Wannerwei 
In 2015 ontstond veel ophef omtrent de 
plannen van de gemeente om ca 240 bomen, 
vooral populieren te kappen aan de 
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Loonderweg/Wannerwei in Dommelen. Na de 
nodige protesten heeft de gemeente de 
vergunning teruggebracht tot zo’n 40-tal 
bomen. Zo bleef o.a. ook de bomenrij en 
laanstructuur gespaard, met name vanwege 
het belang voor vleermuizen. Helaas moeten 
wij echter ook constateren dat na de kap in 
januari 2016 is gebleken dat de gemeente fors 
meer bomen heeft gekapt dan op basis van de 
vergunning was toegestaan. Zeker zo’n 75-tal 
vergunningplichtige bomen zijn gesneuveld.  
 

 
 

 
 
Uitbreiding Eindhovensche Golf 
Op 1 maart 2016 heeft de Eindhovensche Golf 
een verzoek ingediend bij het college om mee 
te werken aan de uitbreiding van de driving 
range van de Eindhovensche Golf. 
 
Het verzoek voor uitbreiding van de driving 
range van de Eindhovensche Golf past niet 
binnen de regels van het huidige 
bestemmingsplan. Bovendien ligt de gewenste 
uitbreiding in de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, 
moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Bovendien moet bij de provincie een verzoek 
om wijziging van de EHS worden ingediend.  
 
Op dit moment heeft het college nog te weinig 
informatie om het verzoek inhoudelijk te 
kunnen beoordelen. De verschillende 
onderzoeken zijn immers nog niet uitgevoerd. 
Dit betekent dat het college nog niet weet, of 
de plannen daadwerkelijk tot uitvoering 
kunnen komen.  
 

 
 
Het college heeft aan de initiatiefnemer 
gevraagd om het verzoek verder te 
onderbouwen en heeft aan de initiatiefnemer 
aangegeven dat het college  de procedure wil 
opstarten als wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden: - de initiatiefnemer heeft 
overeenstemming met de eigenaar om de 
procedure op te starten; - uit de onderbouwing 
blijkt dat er voldaan kan worden aan de 
bestaande wet- en regelgeving en er dus 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening;- 
er overeenstemming is met de gemeente over 
het kostenverhaal. 
 
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en 
zullen indien nodig actie ondernemen! 
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Informatief 

Valkenswaard, ook wandelgemeente 
 
Of Valkenswaard dit jaar dé wandelgemeente 
van Nederland zal zijn is bij het schrijven van dit 
artikel nog niet zeker, maar als u dit leest, weet 
u het (of bijna). Al of niet gekozen, behalve veel 
andere manieren om van onze mooie 
omgeving te genieten, biedt Valkenswaard 
zeker grote mogelijkheden tot wandelplezier.  
 
Veel mensen hebben zo hun eigen favoriete 
wandelroutes, al of niet gemerkt. Een klein 
ommetje, of een langere wandeling door het 
bos, bijvoorbeeld.  

                          
 
Valkenswaard heeft een grote variatie aan 
landschapstypen; boerenland, beekdalen, bos, 
vennen, heide, met de daar bijbehorende 
fauna. En wat we ook hebben; door onze 
gemeente lopen etappes van lange 
afstandswandelingen. Bijvoorbeeld van het 
Grenslandpad, ten noorden van Borkel en 
Schaft. En drie etappes van het Brabants 
Vennenpad, een regionaal lange 
afstandswandelpad van 233 km rondom 
Eindhoven. Die drie etappes van 
laatstgenoemd wandelpad zijn natuurlijk ook 
afzonderlijk te lopen, en zijn zeer de moeite 
waard. Ze zijn gemerkt door een gele en een 
rode horizontale streep. 
 
De eerste en tweede etappe gaan door de 
Malpie die zo bijzonder is omdat het gebied zo 
ongeveer alle elementen van het 
kempenlandschap in zich heeft. Niet alleen 

“natuur”, maar ook “cultuur”. Zoals het oude 
cultuurlandschap van de Malpiebeemden, de 
Vaarvennen, het Malpieven en de 
Klot(turf)vennetjes. Verder komt u langs het 
met mensenhanden gemaakte Molenven, dat 
diende als wateropslag voor de iets 
noordelijker gelegen Venbergse molen. Dit is 
een olie – en graanmolen.                                                                                                         
Ons welbekend is natuurlijk de Markt, maar 
wist u dat deze vroeger een kruising vormde 
van twee wegen? Namelijk, die van Den Bosch 
naar Luik en die van Roermond naar 
Antwerpen. De derde etappe begint op de 
Markt en sluit in het Leenderbos aan op de 
volgende, die eindigt bij de Achelse Kluis (12,2 
km). 
 

 
 
Daarna  wilt u het Brabants Vennenpad 
waarschijnlijk helemaal gaan  lopen!  Al 
wandelend van plaats naar plaats zou u kunnen 
zien hoe mooi en goed onderhouden de 
wandeltoegangswegen van sommige plaatsen 
zijn. Ideeën genoeg: plattegronden, 
picknicktafels, informatieborden over de 
cultuurhistorie, gedenkplekken, kapelletjes, 
koffie – en theeterrasjes.        Op  sommige 
plekken  in Valkenswaard kan dat beter!  
 
Evelyn de Brouwer 
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Mestproblematiek 

door Albert Aten,  
reacties zijn zeer welkom:  
albertaten@outlook.com 
 
Het probleem van de mest heeft alles te maken 

met onze veeteelt en daarover is wel iets goeds 

te vertellen: ons vee levert nogal snel en 

effectief dierlijke eiwitten. Daarbij eten onze 

dieren veel bruikbaar afval uit de 

voedingsmiddelenindustrie en daardoor wat 

minder ander voedsel. Verder gaat er van de 

mest veel in de bodem en die wordt in 

plantaardig voedsel, meestal mais, omgezet. 

Helaas geldt dit maar voor een fractie van de 

bemesting; het meeste gaat de grond in en 

naar diepere lagen, waar het de 

drinkwaterwinning kan verstoren. 

Andere nadelen zijn: 

1. Veel stikstofverbindingen gaan vanuit de 

stallen de lucht in en verspreiden zich zo over 

een groot deel van ons land, ook over de 

natuurgebieden, die daardoor bemest worden 

en verlies geven van planten, die juist op 

voedselarme bodem beter groeien. 

 

2. Veel mensen maken bezwaar tegen de stank, 

die meestal ook door zwavel- en 

stikstofverbindingen wordt veroorzaakt. Vaste 

deeltjes in de uitstoot ruiken we minder goed, 

maar zijn vaak wel schadelijk voor onze 

gezondheid. 

 

3. Het eten van vlees heeft ook het nadeel, 

doordat veel geneesmiddelen in de 

veehouderij worden gebruikt als preventie 

tegen infecties. Daardoor kunnen ziektekiemen 

ontstaan, die resistent zijn tegen deze 

middelen en dus gevaarlijker voor de mens 

kunnen worden. Aan het verband tussen de 

veestallen en onze gezondheid wordt al veel 

onderzoek gedaan, omdat er aanwijzingen zijn, 

dat dit verband er is. 

 

4. Meer mondiaal gezien: wanneer we naar 10 

miljard mensen groeien op onze aarde en die 

gaan voor een groot deel vlees eten, zoals 

West-Europa en Noord-Amerika, en inmiddels 

ook China, al doen, dan gaat er veel fout. Alleen 

10 miljard vegetariërs, of mensen met een laag 

vleesverbruik, kunnen zich op onze aardbodem 

redden. 

 

5. Is mestverwerking een oplossing, als 

daarmee een scheiding tussen het weer te 

gebruiken water en een droge of meer 

geconcentreerde vorm van mest ontstaat, die 

te vervoeren en elders te gebruiken is? Het 

voordeel is, dat de mest dan misschien 100 

kilometer verder weg gaat. Het nadeel is, dat 

daarmee het probleem verplaatst wordt en dat 

die fabrieken ook niet reukloos werken. Een 

politiek bezwaar is, dat de veehouderij weer 

verder zal mogen toenemen, als we die mest 

kunnen exporteren. Er is dus maar een enkele 

oplossing: minder vee en minder vlees eten. 

De Milieuwerkgroep Kempenland uit Bergeijk 

is op zoek naar een vertegenwoordiger voor 

Valkenswaard , die wil deelnemen aan 

bespreking en beïnvloeding van het provinciaal 

mestbeleid. Belangstellenden hiervoor kunnen 

zich bij onze secretaris melden. 
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Activiteiten 

Op vrijdag 27 mei organiseert Groen en Heem 
Valkenswaard e.o. een vleermuizenwandeling.  
 
Onder leiding van vleermuizenexpert Leo Klok 
gaan we in de omgeving van de Kleine en Grote 
Meer een kijkje nemen in de wereld van de 
vleermuizen. Het is een uitstekend gebied om 
vleermuizen te ontdekken. Er zitten veel 
insecten en waar insecten zijn, zijn 
vleermuizen. Het is afhankelijk van de 
temperatuur  en regen of en hoeveel 
vleermuizen je tegenkomt. In Nederland 
komen 21 verschillende soorten vleermuizen 
voor. Zeven soorten komen bijna overal voor. 

Negen soorten worden als vrij zeldzaam tot 
zeer zeldzaam beschouwd. 
 
Aanvang 20:30 uur, vertrek bij de 
parkeerplaats naast het IVN gebouw aan de 
Bosstraat 25. Deelname is voor leden van 
Groen en Heem gratis en bedraagt voor niet-
leden € 2,50.  
 
Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden,  tot 
uiterlijk woensdag 25 mei, via een email aan 
info@groen-heemvalkenswaard.nl zodat we u, 
indien nodig, kunnen bereiken. 

 
 

Van de Redactie 

De redactie is op zoek naar input vanuit de 
leden. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren 
en/of mocht u een leuk, educatief of ander idee 
voor nieuwe activiteiten hebben dan horen wij 
dat graag van u.  
 
Voor het opbouwen van onze informatie- en 
kennisbank doen wij graag (vrijblijvend) een 
beroep op, mogelijk bij u, vanuit hobby en 
beroep, aanwezige deskundigheid. Op die 
manier kunt u een bijdrage leveren aan het 
behoud van een groen en gezond klimaat en 

bescherming van het cultureel erfgoed van 
Valkenswaard en omgeving.  
 
Stuur gerust een email naar info@groen-
heemvalkenswaard.nl  of stuur uw bijdrage aan 
het postadres. 
 
Ontbreekt er informatie die u wel graag 
opgenomen zou willen zien? Misschien meer 
achtergronden, opinie of onderwerpen die we 
vergeten zijn? Laat het ons weten. 

 

 

Colofon 

Groen en Heem Actueel is het 
twee maandelijkse orgaan van de 
vereniging Groen en Heem 
Valkenswaard en omstreken. 
 
Correspondentie adres 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. 
Oranje Nassaustraat 63 
5554 AE Valkenswaard 
Tel.: 040-22 60 010 
info@groen-heemvalkenswaard.nl 
www.groen-heemvalkenswaard.nl 
 

 
Redactie 
Eindredactie en Lay-out :  
Bas Verbeek 
Redactieleden:  
Albert Aten en Lambert de 
Brouwer 
 
FInancieel 
IBAN: NL17TRIO0391081616 
KvK: 40235293 
 

Aanwijzingen voor auteurs zijn op 
aanvraag verkrijgbaar bij de 
hoofdredacteur. Artikelen dienen 
digitaal te worden aangeleverd. 
 
Adreswijzigingen 
Kunnen worden doorgegeven aan 
de Groen en Heem 
ledenadministratie: info@groen-
heemvalkenswaard.nl 
 
© 2016 Groen en Heem 
Valkenswaard e.o. 
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