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Geachte heer/mevrouw, 
 

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over het project; Patrijsveld in  
Aarle-Rixtel, het project; Landgoed de Klokkenberg, en u leest over het concept; Eikenprocessierups bestrijding, 

natuurlijk door biodiversiteit!  
Bezoek onze website voor meer interessant nieuws  

  

 
 

 

  

 

       

Verspreidingsatlas Nederlandse 
flora online 
Al meer dan honderd jaar wordt in 
Nederland veldonderzoek gedaan 
naar de wilde flora. Sinds haar 
oprichting 25 jaar geleden, 
beheert FLORON de meest 
complete databank met meer dan 
twintig miljoen waarnemingen van 
planten in Nederland.  
Lees meer... 

 

Eikenprocessierups bestrijding 
door Biodiversiteit  
De Ginkel Groep heeft in 
samenwerking met Heem 
Nederland kruidensoorten 
geselecteerd die de ontwikkeling 
van natuurlijke vijanden rondom 
eiken stimuleren.  
Lees meer... 

 

Project: Landgoed De 
Klokkenberg 
De werkzaamheden bij Landgoed 
De Klokkenberg maken deel uit 
van het landschapsplan dat is 
opgesteld door Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten.  
Lees meer... 

 

Nieuwe website:  
Heem.nl  
De website heeft meer aandacht 
voor de Heem-partners en alle 
projecten worden goed in beeld 
gebracht. Naast de vernieuwde 
technische omgeving zijn dit de 
belangrijkste aandachtspunten 
geweest bij het ontwikkelen van 
de nieuwe website.  
Lees meer... 

 

 

http://www.heem.nl/
http://www.heem.nl/verspreidingsatlas-nederlandse-flora-online/
http://www.heem.nl/heem-werkt-mee-aan-natuurlijke-eikenprocessierups-bestrijding/
http://www.heem.nl/project-landgoed-de-klokkenberg/
http://heem.nl/
http://www.heem.nl/nieuwe-website-heem-staat-online/


 
 

 

  

 
 

 

 
Aanleg Patrijsveld Aarle-Rixtel 

 
De gemeente Laarbeek zet zich in om de teruggang van 
biodiversiteit een halt toe te roepen. Om deze boodschap uit te 
dragen hebben zij besloten een zogenaamde ambassadeursoort 
te kiezen. Op voordracht van IVN Laarbeek (instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) hebben ze gekozen voor de 
Patrijs, een soort die van oudsher veel werd gezien in het 
Laarbeekse landschap.Lees meer...  

 

 
 

 

  

 
 

Nieuwe Rode Lijst Vaatplanten verschenen. 
 

Maandag 1 april verscheen een nieuwe Rode Lijst van de wilde 
planten in Nederland. Ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 
2000 gaat het iets beter met deze groep soorten. De lijst is in tien 
jaar twintig soorten (twee procent) korter geworden. Met name 
door natuurontwikkeling en natuurbeheer zijn soorten als Teer 
guichelheil en Moeraswolfsklauw weer terug op het niveau van 
1950. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want het voorkomen 
van deze soorten zal afhankelijk blijven van gericht 
natuurbeheer. Lees meer...  

  

 
 

 

  

 
 

 

 
Cursussen 

 
In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Buiting 
Advies heeft Heem twee cursussen ontwikkeld:   
1. Ecologisch ontwerpen, inrichten & beheren.   
2. De cursus Ontwikkelen en beheren van de duurzame stad. 
Deze start op 22-05-2013. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.   
In deze cursussen maak je kennis met de waarde van natuur 
voor de stedelijke omgeving. De cursussen geven handvatten 
voor de ontwikkeling van een natuurlijke en gezonde 
leefomgeving. Er worden praktische voorbeelden aangedragen 
en in het veld bekeken. Bekijk het complete cursusaanbod.  

 

 
 

 

 

23-04-2013: Heem aanwezig op de landelijke stadsvogeldag in Eindhoven 
 

 

 
 

 
 

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klikt u hier Volg 
ons:  

 

 
 

 
 

http://www.heem.nl/aanleg-patrijsveld-aarle-rixtel-2/
http://www.heem.nl/nieuwe-rode-lijst-vaatplanten-verschenen/
http://www.heem.nl/cursus-aanbod-presentaties/
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogelconferentie
http://www.heem.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=knewsUnsubscribe&e=info%40heem.nl&k=ec065eb4


 


