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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.  
 
Op de agenda staan een aantal verplichte onderdelen: financiën, 
jaarverslag, verkiezing bestuursleden. Daarnaast komen ook nog aan de 
orde: Waakvlam, Steenenburg en aankoop gronden. 
 
In verband met Corona is aanmelden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl verplicht.  
 

 

 
 

Lezing ‘Vlinders in hun omgeving’ Albert Vliegenthart (Vlinderstiching) 
Datum: Woensdag 13 oktober 2021 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen 
 
De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons 
land rijk was zijn er 18 uitgestorven terwijl dertig van de overgebleven 
soort op de Rode Lijst staan als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. De 
Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders in ons 
land. Niet alleen voor die vlinders zelf, maar met name omdat vlinders 
kritische dieren zijn. Door te zorgen voor goede leefomstandigheden 
voor vlinders zullen veel andere planten en dieren profiteren. Vanavond 
zullen we kijken naar de leefomgeving van vlinders en maken diverse 
uitstapjes naar onderzoek, fotografie, hun gedrag en gaan we in op de 
volgende vragen: 
•             Welke eisen stellen vlinders? 
•             Hoe leven ze en wat hebben ze nodig? 
•             Hoe kunnen wij zorgen dat er meer vlinders in onze omgeving 
voorkomen? 
•             Waar komen de vlinders in uw omgeving voor? 
•             Hoe kunnen wij meer vlinders in onze tuin krijgen? 
 
In verband met Corona is aanmelden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl verplicht.  
(Foto: André van Drunen) 
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Op de hoogte blijven 
Social media als Facebook sturen je een berichtje als er nieuws te 
melden valt wat jou interesseert. Dat kan ook via onze Facebook-
pagina’s; van de verenigingspagina of van de pagina van 
Landschapsbeheer. 
 
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe inhoud op onze website dan kun 
je daar ook automatisch een bericht van krijgen. 
Dat gaat via een RSS-feeder; deze zit in veel browsers ingebakken. Om 
de feed te ontvangen over nieuwe foto’s op de galerij, ga je naar de 
galerij. Vervolgens klik je rechtsboven op ‘Nieuwste foto’s’. Er verschijnt 
nu een pagina met een hele hoop code; die kun je vergeten. Waar het 
om gaat is het webadres boven in de adresbalk. Deze moet je kopiëren 
in je Feeder-app of -programma, en je ontvangt automatisch alle 
nieuwe geplaatste foto’s. 
 
Voor nieuwe berichten op de site ga je naar de homepage, en klikt daar 
op de drie boogjes helemaal linksonder op de pagina. Je komt weer op 
een pagina met veel tekst, Waar het weer om het adres in de adresbalk 
gaat (http://natuurenmilieuheusden.nl/feed/ ). Deze kopieer je weer 
naar je Feeder-app. 
 

 

 
 

Landschapsbeheer in augustus en september 
Na een korte juli-stop zijn we alweer goed op stoom. In augustus werd 
gestart met onkruid maaien in het vorig jaar ingerichte natuurgebied 
westelijk van de Driewiel. Ook de Heijdijk en het perceel bij het 
Limietpad werd onder handen genomen. 
 
Vanaf 4 augustus werkt de groep op maandag en woensdag ook in de 
Baardwijkse Overlaat: Amerikaaanse vogelkers verwijderen, raster 
herstellen, wandelpaden maaien in de Ottershoek, informatieborden 
schoonmaken, zwerfafval opruimen, opslag van wilgen en essen 
verwijderen, heggen knippen. De groep is van alle markten thuis.  
Allemaal te volgen op Facebook. 
 

 

 

Vacatures 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is. Het bestuur kan goed extra hulp 
gebruiken, met name als het gaat om Duurzaamheid.  
 
Heb je geen zin in bestuurswerk, maar gaan natuur en milieu in de 
gemeente je wel aan het hart, dan kun je ook lid worden van een 
werkgroep. En daarnaast zijn er ook altijd kleinere en korter durende 
taken te verrichten.  
Zin om actief te worden? 
Stuur een e-mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 

Auto delen 
De meeste auto’s staan het grootste deel van de tijd stil. Waarom dan 
niet de auto de deur uit en een auto huren.  
 
Je kunt ook je auto houden en anderen erin laten rijden. Je kunt je eigen 
prijs bepalen, alleen verhuren op de dagen die jou uitkomen, en ook zelf 
bepalen aan wie je verhuurt. SnappCar regelt alle verzekeringen en 
verdere rompslomp.  
 
Twee jaar geleden was er precies één auto in Elshout beschikbaar via 
SnappCar. Inmiddels zijn er in Vlijmen 10 auto’s, in Drunen 2 en in 
Heusden 4 auto’s beschikbaar. 
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Natuurtijdschriften.nl biedt toegang tot ruim 85.000 natuurartikelen 
Natuurtijdschriften.nl is hét platform met betrouwbare informatie over 
de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. De website is 
vernieuwd en flink uitgebreid: het biedt nu toegang tot meer dan 
85.000 natuurartikelen. 
   
Alle artikelen zijn gratis te downloaden. Ze zijn interessant voor 
iedereen die zich wil verdiepen in een speciale soortgroep, thema of 
gebied. Allemaal te vinden op Natuurtijdschriften.nl 
 

 

 
 

25 & 26 september egelweekend 
Op 25 en 26 september vindt de jaarlijkse Egeltelling plaats. Tuinen zijn 
erg belangrijk voor egels, aangezien hun leefgebied steeds meer onder 
druk staat. We zijn heel benieuwd of er egels in jouw tuin 
rondscharrelen. Heb je geen egel in je tuin? Ook dat is belangrijk om 
door te geven.  
 
Wil je een egel doorgeven die je buiten je tuin hebt waargenomen, 

bijvoorbeeld langs de weg of in een park? Dat kan via telmee.nl of 
waarneming.nl. Meer leren over de egel kan bij de Egelwerkgroep of de 
Zoogdiervereniging. 
 

 

 
 

Wat betekenen die stippen op bomen in het bos? 
We krijgen wel eens vragen over de markeringen die te zien zijn op de 
stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? 
Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk 
communicatiemiddel binnen het bosbeheer. 
 
De tekens vertellen de uitvoerder precies wat de beheerder graag 
gedaan wil hebben in het bos. Het aanbrengen van een markering op de 
boom noemen we ‘blessen’. In het zuiden van het land en in Vlaanderen 
noemt men het ook wel 'smetten' of 'schalmen'. 
Het hele verhaal achter het blessen lees je HIER.  
 

 

 
 

Herken uitgebloeide orchideeën met de sleutel van Naturalis 
Orchideeën zijn beschermde planten die niet algemeen voorkomen. Het 
is dan ook belangrijk ze goed te kunnen herkennen. Maar hoe doe je dat 
als de bloem verwelkt is? Naturalis heeft er een determinatiesleutel 
voor ontwikkeld. 
 
Aan de hand van foto’s van de bloemen is een orchidee meestal goed te 
determineren. Een keur aan mooi geïllustreerde gidsen en webpagina’s 
kan helpen bij het op naam brengen. Niet-bloeiende orchideeën, zowel 
als rozet of uitgebloeide plant, zijn echter moeilijker te determineren. 
Het e-book en de sleutel zijn te vinden op europeanorchids.  
 
Het hele bericht vind je HIER. (Foto Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Zaaien zonder zaaien 
Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON 
maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een 
speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteed ze hier 
deze zomer aandacht aan.  
 
Er is een ware run op: Zaad. Inheems natuurlijk, als het kan biologisch. 
Goed voor bijen, vlinders, vogels en bovenal voor de biodiversiteit. Als 
het dan ook nog de mooiste bloemen oplevert, wie houdt daar niet 
van? Lees het antwoord (en nog veel meer) 'Themanummer inzaaien 

Schaakspel met de natuur'.   
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Agenda-NMVH 
Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 
Ma 27 sep: Jaarvergadering NMVH 
Wo 13 okt: Repair Café Drunen 
Wo 13 okt: Thema-avond ‘Vlinders en hun omgeving’. 
Wo 10 nov: Thema-avond ‘Tuin- en Parkvogels’ 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu overig 
Za 9 okt: Landelijke Uilendag 
Za 13 nov: RAVON-dag 
Za 27 nov: Landelijke dag Sovon Vogelonderzoek Nederland 
 
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 ) 

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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