
 

 
 

DIGITUURLIJK 
November 2021 (Jaargang 8-no.11) 

 

 

 

Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden 

secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC 
Vlijmen 

telefoon: 06 826 80 826 
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl 

website: www.natuurenmilieuheusden.nl 

    

              

 

 

 
 

Vanuit het bestuur 
Tijdens de laatste ledenvergadering is Cary Driessen teruggetreden uit 
het bestuur. Inmiddels is Paul van Zantvliet ook teruggetreden als 
bestuurslid. Tot overmaat van ramp is een van de overblijvende 
bestuursleden tijdelijk beperkt inzetbaar. We proberen alles draaiende 
te houden. En hopen op enig begrip als niet alles loopt zoals het hoort 
te lopen. 
 
Tegelijkertijd zal het duidelijk zijn dat we grote behoefte hebben aan 
versterking van het bestuur. Interesse? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl of bel een van de bestuursleden. 
 

 

 
 
 

Status aankoop Duinweg 68  
Het bestuur is bezig met de aankoop van het gebied op de Duinweg 68 
in Drunen. Inmiddels hebben we overeenstemming over de prijs en het 
koopcontract. Het tekenen zal rond 1 december gebeuren. 
Ter ondersteuning van de fondsenwerving voor de aankoop hebben we 
een glossy over het gebied gemaakt, en wordt er gewerkt aan een film 
en een flyer. Leden kunnen de glossy in december verwachten. 
 
De fondsenwerving start binnenkort.  
 
Tegelijk beginnen we dan ook met het maken van een inrichtingsplan en 
een beheerplan. Op dit moment is er al een groep van 18 mensen die 
het gebied gaat beheren. Wordt vervolgd. (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Status natuurbeheer Steenenburg 
In het afgelopen jaar hebben we ernaar gestreefd om een tweede 
werkgroep Landschapsbeheer op te richten. Deze zou naast de Duinweg 
ook op Steenenburg kunnen gaan werken. 
 
De aankoop van het gebied aan de Duinweg, in combinatie met de 
bestuursperikelen, heeft tot gevolg gehad dat we de Steenenburg even 
on hold heben gezet. We hopen voor het eind van het jaar conclusies te 
kunnen trekken en met de gemeente te overleggen over hoe verder. 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
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Samen meten Luchtkwaliteit in Heusden 
De startavond voor het project ‘Meetnet Luchtkwaliteit’ viel helaas in 
het Corona-water. Het project om in Heusden middels een 
burgermeetnet de luchtkwaliteit te meten is toch gestart. 
Op basis van de uitnodigingen voor de avond zijn inmiddels al acht 
meters verkocht. Een deel ervan is al geleverd en geïnstalleerd. De 
gegevens zijn live te volgen op maps.sensor.community en op rivm.nl. 
 
Kostprijs van een meter is 55 euro. Door bijdragen vanuit de gemeente 
en onze vereniging kost hij nog 46 euro. Leden van de vereniging en 
HeusdenPas-houders krijgen korting en betalen slechts 36 euro. 
Daarvoor krijg je ook ondersteuning bij de installatie. Meer info en een 
bestelformulier voor een meter vind je HIER. 
 

 

 
 
 
 

Woonveste verduurzaamt 56 woningen in componistenwijk Drunen 
Woonveste is gestart met de duurzame gevelrenovatie van de 56 
woningen in de componistenwijk in Drunen.  
 
Onze vereniging is betrokken bij het plan. Woonveste heeft een aantal 
van onze wensen voor extra voorzieningen voor vleermuizen, 
gierzwaluwen en huismussen meegenomen. Woonveste staat achter 
onze doelstellingen en ziet in samenwerking met ons een meerwaarde 
omdat de natuurwetgeving een stevige rol speelt in alle planvormingen 
van Woonveste. Begin december praten we met Woonveste over de 
verdere invulling van deze samenwerking. Het hele bericht vind je HIER. 
 

 

 
 

In de krant – Boomplantdag 
Begin november was er weer de Nationale Boomfeestdag. Aan de 
Meerdijk in Drunen deden enkele tientallen scholieren daaraan mee. Zij 
plantten zo’n 400 bomen en struiken, zoals hulst, vlier, krent, liguster en 
vuilboom. Ze hielpen ook met het verwijderen van Amerikaanse 
vogelkers.  
De kinderen werden geholpen door leden van onze Landschaps-
beheergroep, door de wethouder en door mensen van de buitendienst 

van de gemeente. Het Brabants Dagblad en heusden.nl hebben er 
aandacht aan besteed. Het BD interviewde Hans Marti. 
(Foto: gemeente Heusden) 
 

 

 
 

In de krant – Jan Moeskops en stoken 
Onze activiteiten op het gebied van Luchtkwaliteit bleven niet 
onopgemerkt voor het Brabants Dagblad. Het BD besteedde maar liefst 
twee pagina’s aan het onderwerp houtstook. 
 
Leidraad in het stuk over houtrook was een interview met ons 
werkgroeplid Jan Moeskops. Het hele verhaal is te lezen op bd.nl.  
 

 

 
 
 

16 jaar monitoring van libellen 
In 2006 is ons bestuurslid Rien Melis begonnen met het monitoren van 
libellen in de Baardwijkse Overlaat. En hij loopt nog steeds, en niet 
alleen in de Baardwijkse Overlaat. Het monitoren gaat als volgt: ieder 
jaar vanaf 1 mei t/m 30 september loopt hij elke 14 dagen een vaste 
route. Als er te veel wind is, te koud is of het regent mag er niet gelopen 
worden. 
  
In de 16 jaar dat Rien loopt zag hij 39 verschillende soorten libellen in 
de gemeente gezien. Dat is meer dan de helft van het aantal (70) in 
Nederland voorkomende soorten libellen. Rien loopt ook in de Zeeg, het 
Vlinderveld, langs het Drongelens Kanaal en de Elshoutse Wielen en in 
de Hooibroeken. Alle resultaten zijn te vinden op onze site.  
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Tel je mee? 
De bladeren zijn weer meest van de bomen. De vogels laten zich weer 
zien. Heb je de afgelopen tijd jouw tuinvogels beter leren kennen, 
omdat je vaker thuis was? Dan wil je vast ook meehelpen om ze te 
beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen met de Nationale 
Tuinvogeltelling. De eerstvolgende editie vindt plaats van 28 tot en met 
30 januari 2022. Meer info vind je HIER.  
 
Daarnaast kun je ook wekelijks of maandelijks je tellingen doorgeven. 
Het aantal mensen dat dat in de gemeente Heusden al doet is inmiddels 
al gestegen naar 76. Doe ook mee! 
 

  
 

Vrienden van HGW 
Het Groene Woud (HGW) is het gebied in de driehoek Eindhoven-
Tilburg-Den Bosch, ook Heusden valt hieronder. De stichting HGW werkt 
aan verfraaiing van natuur en landschap in dit gebied. De gemeente 
Heusden is aangesloten bij deze stichting.  
 
Onze vereniging ontvangt subsidie van HGW voor het project 
Dorpsnatuur in Venne-Oost. Als tegenprestatie verzoekt HGW om 
mensen te stimuleren Vriend van HGW te worden. 
HIER vind je meer info. Als je interesse hebt, laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . Dan geven we het door. 
 

 

 
 

Bunzing, hermelijn en wezel: verborgen bestrijders van plaagdieren 
Bunzing, hermelijn en wezel zijn dieren die bijna iedereen wel kent, 
maar waar bijna niemand iets van weet. Ze horen in de groep van de 
kleine marterachtigen. Deze kleine roofdieren hebben één probleem: je 
ziet ze bijna nooit. In Nederland komen zeven soorten marters voor.   
 
Harde gegevens over aantallen ontbreken en daarom zijn ze in de 
meeste provincies niet eens beschermd. Hun verborgen en onbekende 
leefwijze maakt ze blijkbaar onbemind. Dat is jammer want als 
plaagdierbestrijders vervullen ze een belangrijke rol: ze zijn 
gespecialiseerd in het vangen van ratten en muizen en kunnen ze met 
hun flexibele, langgerekte lichaam knaagdieren tot in hun holen 
achtervolgen. Het hele bericht is te vinden op naturetoday.com. 
 

 
 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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