
Lees over stikstof in De Langstraat, geluidsmetingen bij Ploegendienst en 
de aanleg van een bodemenergiesysteem. 
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De impact is tastbaar 
 

    

Op weinig plekken is de impact van bedrijvigheid zo zichtbaar als in natuurgebieden 
waar stikstof neerdaalt. Of bij mensen bij wie om de hoek een muziekfestival 
plaatsvindt. Of in speeltuinen waar lood in de bodem blijkt te zitten. In dit nummer van 
OMWB [in beeld] maken we de impact van industrie en bedrijvigheid op de 
leefomgeving tastbaar en zichtbaar.  

  

 

 

 

Naar het magazine 

 

   

 

 

 

  
 

 
Op zoek naar effecten van stikstof in natuurgebied de Langstraat: "Stilzitten is geen 
optie" 

 

  

 

De natuur heeft te lijden onder de 
neerslag van stikstof. Hoe zit dat in ons 
gebied? Specialist stikstofdeposities Paul 
Verreijt van de OMWB en boswachter 
Joey Braat van Staatsbosbeheer maakten 
een wandeling door het veelzijdige 
Labbegat, in Waalwijk. “Stikstof is er nu 
eenmaal, maar stilzitten is geen optie.” 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/lLNsTWl9t6YzOWs27PEN2R6bt5ONLSzftOX5A19gKXiz2qwO2TFlDdSBOVwHqAy9iRmUqIR3vJnQfVqVNdnXXQ/NMqtyL4ZtahnCzR
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/LJS669SoETV5mh0lXctrHzDsA8TyhrXtcjc1apNWp487u3HL2fwm5xGp0SPUiktr7-Eeop1_EoExXJ4rgq40yg/wRyRHF7SH77WZQL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/MP34MIvLj6YnpgtH5x6WugsIefPgDH3pJsCozL8vc9WJFfS-YVrKL1p-_dcxmUCgr-yRxa6qG0TgRWTNv-4Fvg/ApL53RSsJZRfQ7F
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Vws778w4LdmtEC1cMPLYMYaKl94KLL8ET4xJIDPCPK0zqJ4d4PRUNnOECiOmiuT1WXv4EiHZ5ByJgp8bkDei1Q/jzUgWaDp9NWzzyI
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/n2j3ABhQj9UDzznQodPIVMYhgYy00O6Q_e9cKVVLO-Ydhfde1tlufEPBSP-xme9dYxdR6W8uUBCaTxbDtRAAWQ/y45aIHI8AfrKk5L
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/aeoGaQJ55N1CCTwiJvNS8TMExHi7LJMZCnVVJOZX7ApQKsjxS9kxb5dGdJ-hhnzuu5e2YVDePvZ7oBB8V5djdg/bsSidMajskIHIzW
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Ln5x6rQ-i_prLZtOOEyRXR4rhHoQu3hPLmrDzS6DDaj-5-VnMp0F6KTvcrW-Qf3dW7n4nhL3Ku7fMd-dYJavVw/YLDSDFPdqX6LNsr
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/29iX5bT6j6RiTKzCN1WIGIN-SCKQMZAQ_ps_IPPVnP72jsrW_ooqXjf4a_OXc_Tc9t96kLdBuz71sZrIOaKO1g/BfrJviKWDyDePVK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ZW0cAn_dfH0C5hPzT0X96AMZkEDsvyhyOvmW6eZ2N9yG56SrF4UqntZpwDyBiQhEavEWoJj2sGc1Wz0Wneb1_w/pBsYrJxC2UI87rt


 

 

 

Lees meer 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Michel uit Etten-Leur laat een bodemenergiesysteem aanleggen: "Er ging een wereld 
voor me open" 

 

 

  

Het perceel in het buitengebied van 
Etten-Leur was drie jaar geleden al in het 
bezit van Michel. De boerderij die er 
eerst stond, werd gesloopt en maakte 
plaats voor een gloednieuwe vrijstaande 
woning. Michel had al concrete wensen 
om ook het duurzame aspect van de 
nieuwbouw te borgen. “Met nieuwbouw 
wil je geen gebruik meer maken van 
fossiele energie als gas.” 

 

 

 

Lees meer 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Geluidsmetingen bij festival Ploegendienst: "Lage bastonen typerend voor 
festivalgeluid" 

 

  

 

Voor geluidspecialist Lieve Backx vormde 
het festival Ploegendienst in Breda het 
startschot om in opdracht van die 
gemeente weer de kenmerkende 
evenementenmetingen uit te voeren. 
Twee dagen lang monitorden we de 
geluidsniveaus met station en Lieve ging 
op pad om wat extra handmetingen uit 
te voeren. 

 

 

 

Lees meer 

 

 

  

 

 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/MGPdPykFTJEVlLrkOb0niXj2rgx3YatWfjVoU6iDEeijChB9Eln8GqV_CDr7RpcXBnyXFp2HhLKMh2ekRq9L6Q/8rNTtqcv5AecXre
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/CDdSbomy8kDIK_UpfK2SeOsQTjlyxRR7olhBGRGUsLFBus02XOABIYIzDO3zlKRRQWnX_RKu6KwZNFZgeOMXMA/nSbFQbs5DIiyD5W
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/K2FBFnbHwbIwON-x4vyrSkT1BQGZETV5m24omrAldQM0hDiukQNoEV7Mobj5t1s2NeBNrlBiadxj-bIGyYqRfQ/vUvMvZeZ9kc9iLU
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/6C66XW8TP83GtjJ6-Mgl8htXwzqy3ZDbbnoeybrsQCY3rLjxbcp0cvZRqdSnQBQuk_WEeDbe1ZbzrTYu4BYO7g/L4uHht9qaZh5r55
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/wHKJdPWA1aYc6QjgUFeUuK2jbFBWum0eu11FHpqDy-fzCQu36zdP3871ps9jwulJEIQMrLi_gWOqNzmeVMoMZg/LniVN2kpwaTQbiK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/c4it85OJKuC42bJnAfWPv3S1nXLEm_jxEnvnZuHFk50rY5903jWsnEXPf0X5Jc3kKgkUnuUzdSYaMabSPnDTJg/NSaNgTffpsjPgYz
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/gHLgG2KXV4maHCvNUcDHsQeUSJ1NHUfRcdrdrNBPWsOtbnpDYR37roIalfEzY8ZF1dKnHfBRka1CBbjGAbUQ-Q/v2Ax82LVdEX4RJ2
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xCL4eOy22nhqg-gdECLwrI5croyIWGjIvDxtffpIbM5K-afwTh11MoYizFMRf4he02mLamlgtVw9X8tHZh4rRg/W4ersU4Bm4J4hR5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hiQwYUOqKqEk12U72rEnGnwaWRzVkBpXiuPrPbhiVFUBmpm7bMH2yIDlCS9manugG1T2Ath_1UF6QPkMt87fFA/kwcxUPrxbbXAfI9


 

  
 

 

OD on Tour: ga met ons mee op pad  

Ben je werkzaam bij of bestuurder voor één van onze opdrachtgevers of 
samenwerkingspartners en wil je graag eens een kijkje in de keuken bij onze 
omgevingsdienst? Meld je dan aan voor OD on tour. Tijdens deze week bieden we een 
programma vol activiteiten, zoals meelopen met een toezichthouder, een demonstratie 
over modern toezicht en een simulatiespel over de Omgevingswet. Aanmelden kan t/m 16 
september 2021. 

 

 

 

Lees meer 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

Zichtbaar samen 
werken aan een 
schone, veilige 
en duurzame 
leefomgeving 

  

  

 

Contact met OMWB 

Bezoekadres 
Spoorlaan 181 
5038 CB Tilburg 

013 - 206 01 00 

info@omwb.nl 
www.omwb.nl 

 

 

Aanmelden   |   Reageren   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden 
 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/mZn6lVBFZAJzUe4IoSU1wQ-g6f1ekkWUmTUpW-6EyzCKV6ia9XTmNhoVWo4Em5JqMec53wXm27MDLaHepV2j7g/YuDmE7GKK3fsuGJ
tel:+31132060100
mailto:info@omwb.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/1RU7N85SlrYo_zBMMyarNNRQc7drj8o_GTPkNcbEjjDmM_xPAYvZLG7J1TuLaB7p0VBL5702371VSOgiPGSDLw/EDQEW5B5rdQGPCD
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/UKNWgXv5Qp3Um2BZef8pAxjhyEaFV2d8i4JIJJV8YDgnBoWEnQCSOGQlo3XRyVBeG6wMd7dLDWHusl-MrOEy8w/PEJISUA8tKKC6NB
https://www.omwb.nl/over-ons/contact
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/qY-6LAeAbPwEQWuNqauqF2gWyt2-wF0DyHZcfXFmfEm5EQAPR2UaXVLoAuDSzvGMkpCeAOgknQLIyzHGFeav1Q/it9Mc7mr4Nfasf9
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/PVs04uMTPzIlUfHkzWcnLz-kIZ20tXptWpfTxttgLavjWvZ2O1oibcw0pMSuHLs28U2m1pWnKFxZ-OiWR4qNhg/uTsyV8DiPsJdr9A
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/tilXdc8IfK8k8swlSPXqcv6cIaG1n1RKEo65denoqLoXSt5ulfH0VKBM7eRShGOUy-FH23psUGTGSiwojaWDHw/aPZdp68MiPjmy6B
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/raoPHOBnYY8NfuWLipMUrEtkFITiXgsuni7ujWQKtAp6fAYq5lpJHiVWV60gEszIvhfSySBGGPwxP8Ori0gQJw/tJAP7EvIcg2ZdvF
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/LAHemtSnIfnpAigM5OVmHE1OZVClUhnHv7YTmGfwe13bExYsjaHFhL9AXGPNy1qTUCT3LPcE6X2D97xA9VkUeA/RgHL6uNUPmstPKZ


 


