Nieuwsbrief oktober 2008
De vereniging heeft nog steeds te maken met een veel te kleine bezetting om groots in het nieuws te
komen.
Nog steeds gaan wij ervan uit dat als er Heerjansdammers zijn die ons om hulp vragen bij een
probleem wat te maken heeft met natuur en/of leefomgeving, zij zich bij ons voegen om gezamenlijk
het probleem aan te pakken.
Verder is de milieuvereniging zich de laatste jaren ook steeds meer gaan richten op natuureducatie.
Het meest in het oog springend blijft het natuureducatieve Waalpad.
Verder zijn we gaan samenwerken met de St. Natuur & landschap Zwijndrechtse Waard in
‘t Weetpunt te Zwijndrecht waardoor wij meer mogelijkheden op dit gebied krijgen. Er is daar
bijvoorbeeld het Develpad en een vogelwerkgroep waarmee wij al samenwerken.
Het afgelopen jaar hebben we vanwege de beperkte bezetting vooral lopende zaken behandeld.
Verder de laatste ontwikkelingen rondom de puinbreker te Heerjansdam.
Daarnaast blijven we actief in diverse commissies die de milieubelangen in de Zwijndrechtse waard
behartigen.

Puinbreker
Gedurende het afgelopen jaar heeft de vereniging de verdere ontwikkelingen betreffende de mogelijke
komst van een puinbreker op Gors-Zuid op de voet gevolgd.
Bij de Raad van State is een langlopende procedure van de VMBH tegen de vergunningvoorwaarden
in de Provinciale Milieuvergunning nu afgerond.
De vergunningvoorwaarden zijn aangescherpt, onder andere betreffende de stof emissie.
Dit heeft geleid tot de best haalbare bescherming voor de omgeving, mocht een puinbreker er op
termijn toch komen.
De kans hierop is voorlopig erg klein, omdat de gemeente Zwijndrecht mede op aandringen van de
VMBH voorlopig weigert de benodigde ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen.
De VMBH zal ook het komende jaar deze zaak verder in de gaten houden.

Waalpad Heerjansdam.
Het natuureducatieve Waalpad ligt aan de Waal te
Heerjansdam, langs de IJsbaan en het openlucht
zwembad.
Langs de route vind je o.a. bloem- en zaaibedjes,
vogelnestkastjes en insectenkasten, een paddenpoel, een
oeverzwaluwwand, een knotwilgenlaantje en een
vogelwaarneemscherm.
Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en
12.00 uur, werken vrijwilligers aan allerhande lichte
onderhoudswerkzaamheden op en langs het Waalpad. In
korte tijd krijg je als vrijwilliger zo een goed beeld van
de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en
landschaporganisaties verrichten. Op deze locatie zijn
jong en oud welkom! Voor koffie, thee of een ander
drankje wordt gezorgd.
Het startsein vindt altijd plaats vanuit het gebouw van
de Activiteitenvereniging |Heerjansdam. Er is
voldoende parkeerplek aanwezig en voor gereedschap
wordt gezorgd. Afhankelijk van het weer wordt
deelnemers aangeraden stevige (hand)schoenen,
laarzen, werk- of regenkleding mee te nemen.

Toekomstige activiteiten:
- Het onlangs grondig door o.a. Heerjansdamse
jongeren vernielde vogelwaarneemscherm,
wordt in het vroege voorjaar weer hersteld.;
- Het komende jaar worden langs de route
natuureducatieve infozuiltjes geplaatst en zal
er een educatieve instructieplek van
wilgentakken worden aangelegd;
- Het is dan ook mogelijk om meerdere keren
per jaar onder begeleiding van een natuurgids
langs de route te lopen;
- Vanuit het Weetpunt te Zwijndrecht zal een
aantal fietsroutes worden gemaakt naar het
educatieve Waalpad.;
- In datzelfde Weetpunt zal met een semi-permanente expositie over het Waalpad bekendheid
worden gegeven aan dat mooie stukje Heerjansdam;
- Er zal een cursusdag worden gepland voor ouders en kinderen om creatief om te gaan met
wilgentakken door het maken van o.a. dierenfiguren.
Meer informatie op www.vmbheerjansdam.nl/waalpad .

CO2 opslag Barendrecht
De voorgenomen plannen om CO2 te gaan opslaan in lege gasvelden in Barendrecht heeft mogelijk
ook voor Heerjansdam gevolgen. Het tweede gasveld in dit project (Barendrecht-Ziedewij) ligt slechts
1 km van Heerjansdam.
VMBH heeft sterke bedenkingen tegen een dergelijk proefproject hier zo vlakbij de dichtbebouwde
omgeving.
In een eerste reactie heeft de VMBH haar bedenkingen schriftelijk kenbaar gemaakt bij de
projectleiding en relevante overheden.
We zullen de ontwikkelingen kritisch volgen.
Voor meer informatie of reactie op ons standpunt zie de website www.vmbheerjansdam.nl en
www.co2opslagbarendrecht.nl .

Nieuwe activiteit 2009: “De Nacht van de Nacht Heerjansdam”
De VMBH gaat bekijken of het mogelijk en interessant is om
Heerjansdam in 2009 mee te laten doen aan de jaarlijkse nacht van de
nacht. Als voorbereiding hiertoe zal een inventarisatie worden gemaakt
van ( openbare ) verlichting in Heerjansdam.
We zullen hierbij kijken naar plaatsen met teveel verlichting
(energiebesparing, CO2 emissiereductie) of verlichting gedurende teveel
uren.
Het veiligheidsaspect zal hierbij uiteraard moeten worden meegenomen
( samenwerking met gemeente, Dorpsraad en politie ?).
Zodoende kunnen we mogelijk 2 vliegen in een klap slaan: suggesties
voor besparing en een plan voor ”maximum dim” gedurende de Nacht van
de Nacht .
Er zijn vele activiteiten te verzinnen die ook het deel natuur en omgeving
in het donker op een leuke manier benaderen zie
www.laathetdonkerdonker.nl
Heeft u ideeën die op Heerjansdam kunnen worden aangepast dan horen
wij graag van u. Voor de uitvoering van dit soort plannen zijn vrijwilligers
nodig. Dus heeft u een idee of wilt u een activiteit begeleiden? Wij
verwachten dat het u ongeveer 3 leuke avonden oplevert. Aanmelden bij
het bestuur.

