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HERPTU MEE ?

NATUUR & BIODIVERSITEIT

Doe het kaartje 
vóór 24 januari 2022
in de bus van: 
Burg. Buijsstraat 2 in Herpt

Informatie over activiteiten van de werkgroep 
kunt u ook altijd terug vinden op de website:
herpt.info/dorpsraad/commissies/duurzaamheid/

U kunt ons het makkelijkst bereiken via e-mail:
duurzaamherpt@gmail.com



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door �nanciële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) richt zich op het stimuleren 
van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. 

In de gemeente Heusden wordt 58% van het 
oppervlak gebruikt voor land- en tuinbouw, 
4% voor bedrijven, 10% voor woonhuizen en 
3% voor wegen. De overige 25% is groen 
(inclusief water en recreatieterrein).

Wat kunnen we doen: de bermen van wegen 
biodiverser maken door minder vaak te maaien. 
Stenen in tuinen vervangen door planten. Muren 
bekleden met gevelbeplanting en daken 
voorzien van groen.

Meer groen helpt niet alleen de biodiversiteit. 
Groen zorgt ook voor lagere temperaturen op 
tropische dagen, voor minder wateroverlast bij 
stortbuien en voor minder �jnstof in de lucht.

Tuinen groener inrichten levert veel op! 
En daarbij telt jouw tuin ook mee!

Groen ... waarom ook al weer?

Om de biodiversiteit te bevorderen!

Duurzaam Herpt heeft zich aangesloten bij het 
project Dorpsnatuur in Heusden. Na de NATUUR- 
speurtocht voor de jeugd in de afgelopen 
herfstvakantie gaan we nu van start met de 
volgende actie.

Er is gekozen voor het gratis uitgeven van 50 
fruitbomen voor in de particuliere tuin van de 
bewoners van Herpt. Om er zeker van te zijn dat 
de bomen direct na leveren in de grond komen 
te staan, gaat Duurzaam Herpt bij levering ook 
samen met u planten, naar verwachting in het 
weekend van 12 en 13 februari.

De leverancier is www.�orisbomen.nl. Op deze 
website en via google kunt u extra informatie 
vinden over de kenmerken om uw keuze te 
maken. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden blij 
te kunnen maken gaan we uit van 1 boom per 
huishouden (zolang de voorraad strekt).

Wij hopen met deze actie de belangstelling voor 
biodiversiteit te vergroten en hopen op een grote 
respons!

Appel
Ananas Reinette 
Benoni
Brabantse Belle�eur
Braeburn
Bramley's Seedling
Cox Orange Pippin
Ecolette
Eggremont Russett
Elstar
Glorie van Holland
Gloster
Gravensteiner
Ingrid Marie
James Grieve
Lombards Calville
Princesse Noble
Reine de Reinette
Rode Jonathan
Rode van Boskoop
Schone van Boskoop

Doe mee en plant een fruitboom! Bestellijst fruitbomen

Peren
Conference
Doyenne du Comice
Concorde
Pruimen;
Opal
Reine Victoria
Mirabelle de Nancy

Kersen
Stella
Sunburst
Hedel�nger
Lapins
D. Meikers

Nectarine
Mme Blanchet

Kruis uw 1e, 2e en 3e keus aan voor het geval dat uw 1e keus niet meer voorradig is.
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Ik wil in aanmerking 
komen voor extra bomen 
als deze beschikbaar zijn:

      ja  nee

Het gaat om halfstammen, 
vertakkend met een 
gemiddelde hoogte van 1,20 
en 1,60m. Dit zijn 3-4 jarige 
bomen die normaal € 24,50 
per stuk kosten, maar nu 
gratis worden aangeboden.




