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Samenvoeging Vereniging Natuurbehoud Waalre en Groen en Heem 

Valkenswaard.  

De verenigingen gaan verder onder de naam Groen en Heem Valkenswaard e.o. en streven 

naar behoud, ontwikkeling en versterking van Natuur en Erfgoed in Valkenswaard, Waalre en 

omgeving. 

Valkenswaard, 14 juni 2016, 
 

De vereniging Natuurbehoud Waalre en Groen en Heem Valkenswaard e.o. gaan de krachten 

bundelen. Beide verenigingen zijn een samenvoeging overeengekomen om zo een daadkrachtigere 

organisatie te vormen voor het streven naar behoud, ontwikkeling en versterking van natuur en 

erfgoed in Valkenswaard en omgeving. 

Samen met diverse andere verenigingen heeft Natuurbehoud Waalre zich verzet tegen aanleg van het 

fietspad Oude Spoorbaan. “Behoud van het Waalrese bos blijft een belangrijke doelstelling en we 

blijven doorgaan met de gemeente te wijzen op de noodzakelijke handhaving bij het fietspad , ter 

bescherming van flora en fauna in het bos.”, aldus Peter ten Have, scheidend voorzitter Natuurbehoud 

Waalre.   

 “Door deze samenvoeging kunnen we nog krachtiger doorgaan met het bieden van een publiekelijk 

(online) loket voor inwoners en betrokkenen”,  aldus Lambert de Brouwer, voorzitter van Groen en 

Heem Valkenswaard.  Het huidige bestuur zal met maximaal twee bestuursleden van Natuurbehoud 

Waalre worden versterkt en tevens zal een nieuwe werkgroep Natuurbehoud Waalre binnen Groen en 

Heem Valkenswaard worden opgezet. 

Geïnteresseerden zoals  verenigingen, vrijwilligers particulieren die de doelstelling van Groen en Heem 
Valkenswaard e.o. onderschrijven en zich aan willen sluiten, zijn van harte welkom en kunnen zich 
aanmelden via  info@groen- heemvalkenswaard.nl  
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Noot aan redactie 
 
Contact: 
Groen en Heem Valkenswaard e.o.,  
t.a.v. Dhr. B. Verbeek 
Oranje Nassaustraat 63 
5554 AE Valkenswaard 
+31-(0)40-2260010 
info@groen-heemvalkenswaard.nl 
 
 
Over Groen en Heem Valkenswaard e.o. 
De Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken streeft naar een kwalitatief hoogwaardig milieu en 
natuur-en cultuurhistorisch landschap en werkt daartoe aan ontwikkeling, behoud en versterking ervan. De 
vereniging wil  gesprekspartner zijn van alle belanghebbenden en vraagt aandacht voor een verantwoord 
natuur-milieu- en cultuurhistorisch beleid. 
 

 

mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl

