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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, en 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. 
 
Wil je mee, meld je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Daarna ontvang je verzamellocaties en -tijdstippen.  
(Foto: Marian vd Linden) 
 

 

 
 
 
 

Thema-avond ‘Planten in een biodiverse tuin’ door Rob Vereijken  
Datum: Woensdag 15 september 2021 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen 
 
De lezing wordt verzorgd door Rob Vereijken. Rob is docent Biologie 
aan Helicon Opleidingen. Daarnaast werkt hij voor KNNV, IVN, Floron, 
Hij ook actief in Stadsnatuur in Tilburg en Stadsbos013.  
Deze avond zal hij praten over planten voor een biodiverse tuin: welke 
plantensoorten, grondsoorten, licht, neerslag, vorst, …. 
 
Vanwege Corona is het aantal deelnemers beperkt en aanmelding via 
info@natuurenmilieuheusden.nl verplicht.  
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

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 geval op de agenda 
staan: Landgoed Steenenburg en de aankoop van gronden.  
Houd dus de 27e september ’s avonds vrij in je agenda. 
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Thema-wandeling ‘Planten’ naar en door het Vlijmens Ven 
Datum: Zaterdag 18 september 2021 
Tijd: 11.00 uur 

De wandeling voert u naar en door het Vlijmens Ven. Eerder deze 
week ging de lezing over planten in de tuin, nu gaat het over 
planten in het veld.  
 
Vanwege Corona is het aantal deelnemers beperkt en aanmelding 
verplicht. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Na aanmelding via  
info@natuurenmilieuheusden.nl ontvangt u de verzamellocatie. 
Deelname is gratis. Goed schoeisel aanbevolen. 
(Foto: Fons Mandigers) 
 

 

 
 

Nieuwe site 
Onze site was alweer meer dan tien jaar oud. De uitstraling deed 
gedateerd aan en, belangrijker, niet alle gebruikte onderdelen werden 
nog ondersteund. Dat zorgde voor meer kosten en werk. 
 
We vonden ons lid Ad van der Doelen bereid om de site voor ons te 
bouwen. Het resultaat mag er zijn. De site geeft meer mogelijkheden 
wat betreft functionaliteit, en we kunnen er weer jaren vooruit. 
 

 

 
 

Fotogalerij 
Door technische problemen konden we een half jaar lang geen nieuwe 
foto’s op de fotogalerij plaatsen. De afgelopen tijd zijn er een 70-tal 
foto’s geplaatst. Onder andere van de ransuilen bij Giersbergen, van 
het Oude Maasje, de Biessertpolder, Landgoed Steenenburg, de 
Bosrand en de Bergsche Maas.  
 
In totaal staan er nu ruim 1600  foto’s van de Heusdense natuur en 
van verenigingsactiviteiten in de fotogalerij. 
 

 

 
 

Hoe het afliep met de koolmezen aan de Heidijk 
In de Digituurlijk van april en mei deden we verslag van de 
ontwikkeling van de koolmezen in de nestkasten aan de Heidijk. Jullie 
hebben nog tegoed hoe het met het nestje is afgelopen.  
 
Er zijn vier jongen uitgevlogen. Voordat ze gingen uitvliegen zaten ze 
eerst lang nieuwsgierig naar buiten te kijken en moed te verzamelen           
voor de eerste vlucht. Er bleven daarna nog twee ondervoede jongen 
over. Deze hebben het helaas niet gehaald. 
 

 

 
 

 
 

Duurzaam en lokaal – Duingoed en GoodFoodClub 
De Duinboeren zijn makers van de Brabants Duingoed producten. Ze 
doen dat in het agrarische landschap rond de Loonse en Drunense 
Duinen. Dat ‘rond de Duinen’ moet je ruim zien: ook De Locatie in 
Vlijmen en Waleuk in Waalwijk doen mee. Maar ook meer dan tien die 
dicht bij de duinen liggen. Op de site Fietsen voor mijn eten vind je 
meer adressen ten noorden van de Duinen waar lokaal of regionaal 
voedsel te koop is.  
Het geld dat de consument aan deze producten besteedt, blijft in de 
regionale economie. 
 
Op de GoodFoodClub vind je alle informatie over gezond, lokaal en 
duurzaam eten; en vind je ook duurzame adresjes bij jou in de buurt. 
Helaas slechts een adres in onze gemeente: De Locatie in Vlijmen.  
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NatuurStreken en natuurlijke akkers... 
Juli is ook de maand waarin het graan geoogst wordt, dus daar paste 
een nieuwe aflevering van NatuurStreken bij. In deze editie ging 
Jochem kijken naar productie-akkers en natuurakkers. Want, daar zit 
een aardig verschil in! 
 
Wat hij in deze 19de aflevering ontdekte zie je  HIER.  
Eerdere afleveringen vind je  HIER. 
 

 

 
 

Edelhertbronstexcursies in Het Groene Woud 
Deze herfst zijn er in de periode 15 september -17 oktober weer 
bronstexcursies naar de edelherten in Het Groene Woud rond 
Liempde.  Het jaarlijkse paringsritueel gaat gepaard met imposante 
burlgeluiden, grote geweien en (dreigende) gevechten. De bezoekers 
gaan met gidsen op pad in Het Groene Woud en met een beetje geluk 
kunnen zij toeschouwer zijn van dit spektakel. 
 
De excursies vinden ’s avonds of in de vroege ochtend plaats. 
Aanmelden voor de bronstexcursies is verplicht. De inschrijving wordt 
geopend op maandag 6 september 2021, om 12.00 uur 
op www.liempdsenherd.nl . Meer info vind je HIER.  
 

 

 
 

Veel vlinders tijdens laatste week tuinvlindertelling 
In juli organiseerde De Vlinderstichting voor de 13e keer de 
tuinvlindertelling. Dit jaar zijn er ruim 10.000 tellingen gedaan. Er 
werden ongeveer 110.000 vlinders geteld. De telling kwam maar 
langzaam op gang; de eerste 2 weken van juli waren nat en koel. Maar 
halverwege juli kwam de omslag: een ware ‘explosie’ van vlinders!  
 
De nummer 1 was al heel erg snel duidelijk: de atalanta. De 
dagpauwoog eindigde op nummer 2 en werd door 71% van de 
mensen gezien, het klein koolwitje werd derde. Alle cijfers vind je 
HIER.  
 

 

 
 

Is Jakobskruiskruid gevaarlijk? 
Er is de laatste tijd weer veel te doen over jakobskruiskruid. 
Boerenorganisaties vinden dat Provincies keihard moet optreden 
tegen het almaar voortwoekerende jakobskruiskruid. LTO pleit er zelfs 
voor om de gifspuit in te zetten bij ecologisch beheer van bermen. 
 
Maar hoe gevaarlijk is deze plant? Waarom zie je nergens creperende 
paarden en koeien als het zo'n groot probleem is? Waarom zit zo'n 
plant vol bijen en vlinders als ze eraan doodgaan? En waarom zien de 
bermen geel van het jakobskruiskruid? Antwoorden op deze en meer 
vragen vind je HIER. (Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

Earth Overshoot Day weer eerder: ecologische voetafdruk stijgt 6,6% 
Dit jaar viel ‘Earth Overshoot Day’, op 29 juli. Dit is de dag waarop de 
hele wereld meer ecologische grondstoffen heeft gebruikt dan het in 
een jaar kan opwekken. Maar als iedereen op de wereld leefde zoals 
wij in Nederland, hadden we op 27 april al onze grondstoffen 
opgebruikt. In 1971, 50 jaar geleden, viel de dag in Nederland op 20 
december.  
In 2016 hadden we voor onze manier van leven nog 3.0 aardes nodig, 
in 2019 2.9, maar in 2020 steeg het weer tot 3.1. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat die datum voortaan later valt? Dat kun je lezen op 
change.inc. 
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De tuintelling als waarschuwingssysteem -2 
Tuintellingsresultaten blijken heel goed overeen te komen met andere 
telprojecten van (stads)vogels in Nederland. De tuintellers doen het 
dus goed. 
 
Nu dit duidelijk is, wil men ook kijken of Tuintellingen inzicht kunnen 
geven naar de effecten van ziektes als Trichomonas op de vogelstand. 
Mogelijk kunnen de resultaten helpen om tijdig maatregelen te 
nemen als een nieuwe uitbraak zich aandient. Ook jij kunt een 
steentje bijdragen, bijvoorbeeld door mee te tellen, want hoe meer 
tuinen hoe meer betrouwbare gegevens. Het hele bericht vind je HIER.  
 

 

 
 

Kijk symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ terug  
Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Die boodschap stond 
centraal tijdens het online symposium ‘Heel Brabant bouwt 
natuurinclusief!’.  
 
Enkele workshops zijn nu terug te kijken:  
Workshop - Van gebouw naar integrale gebiedsgerichte aanpak  
Workshop - De gebouwschil maakt het verschil 
Workshop - We bouwen biotopen 
Groene en natuurinclusieve locaties in Eindhoven: 
 Interactieve rondleiding door gemeente Eindhoven 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 
Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 
Wo 15 sep: Lezing over Planten in de tuin, door Rob Vereijken 
Za 18 sep: Plantenwandeling door het Vlijmens Ven 
Ma 27 sep: Jaarvergadering NMVH 
Wo 13 okt: Lezing over vlinders in de tuin, door Albert Vliegenthart  
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu overig 
Vrij-za-zo 27-28-29 aug: Nacht van de Vleermuis 
3-4 sep: Nachtvlinders kijken 
11-12 sep: Spinnentelling 
24 sep – 7 okt: Bodemdierendagen  
30 sep – 7 okt: Cursus Herkennen van roofdiersporen 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 

 
 
 
 
 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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