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Ledenvergadering 
De jaarvergadering 2021 staat gepland voor maandag 27 september 
a.s., in de grote zaal van De Mand op de Vliedberg.  
 
Naast de verplichte agendapunten zullen in elk op de agenda staan: 
Landgoed Steenenburg en de aankoop van gronden.  
Houd dus de 27e september ’s avonds vrij in je agenda. 
 

 

 
 
 

Wandelingen Loonse en Drunense Duinen 
We organiseren een zestal doordeweekse wandelingen door 
verschillende delen van de Loonse en Drunense Duinen. Gids Fons van 
Dijk neemt u mee naar de mooiste plekjes en vertelt over verleden, 
heden en toekomst en flora en fauna van de gebieden. We brengen 
bezoek aan onder andere Giersbergen, de Margriet, Hengstven, 
Steegerf, Fellenoord, Pestert, Roestelberg, dwars door de Duinen-
zandvlakte, De Brand. 
De wandelingen vinden plaats op woensdagmorgens, ze starten om 
09.00 uur en duren ongeveer twee uur. De data: 25 augustus, 1-8-15-
22-29 september. De kosten zijn 15 euro per persoon, te besteden aan 
aankoop van waardevolle landschapselementen. 
 
Wil je mee, meld je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Daarna ontvang je verzamellocaties en -tijdstippen.  
(Foto: Marian vd Linden) 

 

 

Meetnet Luchtkwaliteit Heusden 
De werkgroep Luchtkwaliteit is van plan de luchtkwaliteit in Heusden te 
meten. Naar voorbeeld van andere groepen in het land, wil ze zich 
aansluiten bij de actie "samen meten" van het RIVM. 
 
De werkgroep zoekt mensen die de sensoren kunnen assembleren; 
technische kennis is niet nodig. Kunnen omgaan met een soldeerbout is 
voldoende. Verder zijn er mensen nodig die deze sensoren kunnen 
installeren bij de mensen thuis. Naast het ophangen van de sensor moet 
deze ook digitaal worden ingeregeld dus mensen met digitale kennis 
roepen wij ook op om te reageren.  
Interesse om mee te helpen? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl.  
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Gezocht: penningmeester voor onze vereniging 
Omdat de huidige penningmeester na 10 jaar gaat stoppen met het 
penningmeesterschap zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid dat 
als penningmeester wil optreden.  
 
De taken van de penningmeester bestaan uit: het beheren en bewaken 
van het vermogen van de NMVH, het maken van een begroting voor het 
volgende jaar, een deugdelijke financiële administratie, de inning van de 
contributie, het maken van het financieel jaarverslag. Verder is de 
penningmeester verantwoordelijk voor de ledenadministratie, en regelt 
hij/zij de contacten i.v.m. subsidie, sponsoring en advertenties. 
 
Lijkt het je wat? Laat het weten: info@natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

 
 

Beheer openbaar groen en bermen in Heusden 
De wadi aan de Laan van Nieuw-Guinea ziet er op GoogleMaps nog niet 
al te biodivers uit. Vorig jaar was dat al een stuk beter, en ook dit jaar 
melden leden ons weer dat ze erg tevreden zijn over het snoei- en 
maaibeleid van de wadi voor hun deur. Anderen melden pogingen tot 
sinus maaien in de gemeente en zien in het algemeen een verbetering 
in het bermbeheer, zeker ook in het buitengebied. 
 
Maar nog niet alles gaat goed. Een lid meldt ons dat de bermen in Herpt 
dit jaar erg vroeg gemaaid zijn en in zijn totaliteit kaal zijn.  
We blijven in overleg met de gemeente over dit beheer.  
 

 

 
 

Landschapsbeheer in juli 
In juli ligt het werk bij de werkgroep Landschapsbeheer grotendeels stil. 
Wel is de Japanse duizendknoop aan de Kooiweg nog een keer 
aangepakt.  
 
Verder zie je op de Facebook-pagina nog recente informatie over een 
soort met de exotische naam ‘Wilde bertram’. En het bericht dat de 
werkgroep langs het Drongelens Kanaal de taluds gaat maaien volgens 
de KLEURKEUR-methode. 
 

 

 
 

Steeds meer Heusdenaren doen mee aan de Jaarrond Tuintelling 
In minder dan drie jaar is het aantal Heusdense deelnemers aan de 
Jaarrond Tuintelling bijna verdrievoudigd: van 28 deelnemers in 
september 2018 naar 79 in juli 2021. Hoe het werkt? Op 
www.tuintelling.nl geef je regelmatig door wat je zoal aan planten en/of 
dieren ziet in jouw tuin. Dan kun je gemakkelijk volgen hoe jouw tuin 
zich ontwikkelt. En je kunt vergelijken met tuinen in de buurt; dan kun 
je zien wat er bijvoorbeeld aan vogels in de buurt voorkomt, en 
proberen de ontbrekende soorten ook naar jouw tuin te lokken. Kijk je 
liever naar vlinders, of naar insecten? Ook die kun je daar doorgeven! 
 
Het hele bericht vind je HIER. 
 

 

 
 

Start herstel van het natuurgebied Westelijke Langstraat 
Natuurgebied Westelijke Langstraat ligt tussen Waalwijk en Waspik en 
is een beschermd Natura 2000-gebied. Verdroging en vervuiling door 
stikstof tasten de natuur in het gebied aan. Om deze achteruitgang te 
stoppen worden de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Er komt ook nieuwe natuur bij. In totaal wordt het zo’n 650 hectare 
natuur. Bekijk de herstelmaatregelen in het natuurgebied Westelijke 
Langstraat in de video . Meer over dit project vind je HIER. 
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Weidevogels Waalwijk en Heusden – jaaroverzicht 2021 
Dit jaar werden veel minder nesten gevonden: tegen 195 in 2020, 
slechts 149 dit jaar. Hiervan kwam 66% uit; dat is minder dan de 70% 
die nodig is om de populatie op peil te houden. 
 
Het verlies wordt veroorzaakt door predatie door vooral de kraai 
(17,5%), door werkzaamheden (13,4) en door verlating (2,7%). Andere 
oorzaken voor de teruggang in de populatie zijn stikstofuitstoot, gebrek 
aan biodiversiteit, slecht bodemleven, droogte, en te weinig 
voedselaanbod voor de pullen. 
Het hele jaarverslag vind je HIER. 
 

 

 
 

Heb je ruimte in je tuin? Bestel dan nu een gratis boom of struik 
Om de natuur een handje te helpen en Nederland te vergroenen, geeft 
de organisatie Meer Bomen Nu gratis bomen weg aan particulieren. De 
organisatie wil minimaal 1 miljoen bomen en struiken planten. 
 
Heb jij ruimte voor een boom of struik in de tuin, dan kun je je via de 
website aanmelden als ‘plantlocatie’. Dit betekent dat je in de winter 
een mix aan bomen en struiken kunt ophalen bij de oogstlocatie, de 
plek waar de bomen ongewenst of in overvloed zijn. Het hele bericht 
vind je HIER. (Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

NatuurStreken en de boomkikker... 
En daar is hij weer: een nieuwe NatuurStreken! Deze keer ging Jochem 
op een warme dag met Joost op zoek naar een kleverig beestje dat op 
land én in water leeft. Op een plek waar je het misschien niet 1-2-3 zou 
verwachten: een industrieterrein met gesloopte gebouwen. Het terrein 
is ingericht als stapsteen voor de boomkikker.  
 
Theo Quekel is in zijn nopjes en vertelt in deze extra lange aflevering 
over dit succesverhaal. Je vindt deze 18e aflevering HIER. 
Eerdere afleveringen vind je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld. 
 

 

 
 

De tuintelling als waarschuwingssysteem -1  
Het is een treurig gezicht; dode of zieke vogels in de tuin. Soms is de 
oorzaak daarvan een vogelziekte. Jaarrond Tuintelling kan bijdragen aan 
het in kaart brengen van de aantallen van vogels die kampen met 
vervelende ziektes.  
 
Ook jij kunt een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door mee te tellen, 
want hoe meer tuinen hoe meer betrouwbare gegevens. Meld daarom 

zo snel mogelijk dode groenlingen en andere vinkachtingen via Sovon.  
Het hele bericht vind je HIER.  
 

 

 
 

Verkoeling in eigen tuin: zes tips 
Dit jaar is tot nu koel en nat. Maar dat kan volgend jaar zo maar weer 
anders zijn. Tuinen met veel groen en afwisselend schaduw zijn maar 
liefst 5°C koeler dan een versteende tuin.  
 
Hoe kun je zorgen voor verkoeling? Zes tips: 
1. Haal overbodige stenen uit de tuin en zet er planten neer.  
2. Voor iedere tuin is een geschikte, kleinere schaduwboom te vinden.  
3. Neem een groene gevel en/of een groen dak.  
4. Maak van je schutting een groene erfafscheiding.  
5. Leg een watertuin aan.  
6. Gebruik geen airco; deze zorgt voor meer hitte in de straat. 
Zo kun je in eigen koele tuin genieten in de zomer en je vergroot gelijk 
de leefomgeving van veel soorten dieren. Meer info vind je HIER. 
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(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl ) 

 

 

Advertenties 

HeusdenseTonnen, HET adres voor  

- aansluiting van regentonnen 

- afkoppeling van regenpijpen 

- levering en aansluiting van overloopslangen 

- levering van kunststof en houten regentonnen 

i.c.m. aansluiting 

- vrijblijvend advies aan leden van N.M.V.H. 

 

HeusdenseTonnen                                                                                                                                      

Albert van de Wiel                                                                                                                                  

De Theems 70                                                                                                                                              

5152SN Drunen                                                                                                                                         

tel.  06 2541 3603                                                                                                                                             

albert.vd.wiel@gmail.com  
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