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Vanuit het bestuur 
De oproep voor versterking van het bestuur heeft maar liefst zeven 
reacties opgeleverd. Inmiddels is met iedereen gesproken. Vijf mensen 
hebben serieuze belangstelling om toe treden tot het bestuur! 
 
Zo gauw de Corona-regels het toelaten, gaan we met z’n allen rond de 
tafel.  
 

 

 
 

Landschapsbeheer 
Voor zover de Corona-regels het toelieten (dus niet tussen kerst en half 
januari), is in de afgelopen maand vooral gewerkt aan de Heidijk.  
 
Bramen maaien, uitdunnen van boomopslag, eikenstobben snoeien, en 
nog meer. 
 
Allemaal te volgen via Facebook. 
 

 

 
 

Ruimtelijke Ordening 
De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft de stand van een aantal actuele 
ontwikkelingen op een rijtje gezet. Het gaat dan om Steenenburg en 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) als echt lokale thema’s.  
 
Maar ook over het stikstofdossier en het mestbeleid, de omgevingsvisie, 
zonneweides en windenergie: landelijke thema’s die ook zo hun lokale 
uitwerking kennen. Alle details vind je HIER. (Foto: Wilhelmien Marti) 
  

 

 
 

Telescoop lenen? 
Onze vereniging bezit een aantal roerende goederen. Hieronder een 
telescoop. Deze is in beheer bij Kees van Delft. Als je lid bent, en de 
telescoop wil gebruiken, kun je die bij Kees ophalen.  
 
Je kunt Kees bereiken via pm_vandelft@yahoo.com . Zet je 
telefoonnummer in de mail, en Kees belt je om een ophaaltijdstip af te 
spreken. 
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Roofvogels in Heusden en omgeving 
Ieder jaar weer inventariseert een groep van negen vrijwilligers de 
broedende roofvogels in onze omgeving. Alle bekende nesten worden 
gecontroleerd en er wordt actief gezocht naar nieuwe nesten. In het 
winterhalfjaar wordt nog gezocht naar nesten die in het broedseizoen 
gemist zijn. 
 
In 2021 vond de groep 84 bezette roofvogelnesten. Ook dit jaar was er 
weer een nest van een raaf. En net als in vorige jaren was de buizerd de 
meest voorkomende broedvogel. Alle wederwaardigheden en resultaten 
vind je HIER. 
 

 

 
 

De das in 2021 
Zoals elk jaar ontvingen we ook nu weer het jaarverslag van de 
Dassenwerkgroep in onze regio van Bert van Opzeeland. Sinds 1999 is het 
aantal dassen bijna elk jaar toegenomen, alleen in 2008 niet. Afgelopen 
jaar zijn 256 dassen in de Duinen en omgeving geteld, 19 meer dan het 
jaar ervoor. Het aantal burchten nam toe van 80 naar 86. De grootste 
burcht is 3.300 vierkante meter en heeft 60 ingangen.  
 
Aan de andere kant vielen er 63 verkeersslachtoffers.  
HIER vind je het hele verslag, met maar liefst 47 pagina’s aan details. 

 

 
 
 

Reeën slachtoffer van loslopende honden 
In de afgelopen maand kreeg Natuurmonumenten in twee weken tijd 
maar liefst zes meldingen van bezoekers aan de Loonse en Drunense 
Duinen over reeën, die door een hond gegrepen zijn en daarbij ernstig 
gewond raakten of zelfs de dood vonden. Die zes meldingen zijn 
waarschijnlijk slechts een derde van het daadwerkelijke aantal. Lang niet 
iedereen meldt dit soort zaken. 
 
Daarom een nadrukkelijke oproep: houd je hond aan de lijn! Dan kun je 
een heleboel leed voorkomen. Het hele bericht vind je HIER. 
(Foto: André van Drunen) 
 

 

 
 

ErvenPlus 3.0. van start - Meer biodiversiteit op Brabantse erven 
Al sinds 2016 brengt ErvenPlus verandering in de trend van nette, 
versteende Brabantse erven. In de vorige twee rondes zijn bijna 180.000 
stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. En 
zijn meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuil-vriendelijke 
drinkbakken geleverd. HIER vind je de resultaten tot nu toe. 
 
HIER vind je meer info over ErvenPlus3.0, het vervolg in 25 gemeenten, 
waaronder Heusden. In onze gemeente was er op 20 januari nog plaats 
voor aanmeldingen.  
 

 

 
 

Ideeën voor natuurinclusief (ver)bouwen 
Heb je zelf (ver-)bouwplannen voor huis of tuin? Het hoeft echt niet 
moeilijk te zijn om iets voor en met de natuur te doen.  
 
In deze brochure van Natuur voor Elkaar, gemaakt door Het Oversticht, 
vind je ideeën voor natuurinclusief bouwen verdeeld over 12 
hoofdstukken. 
 
Het is een pdf, met per onderwerp links naar meer praktische informatie. 
  

Gewijzigde veldcode
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Weetjes quiz 
 
Hoe noem je de poel in het bos waarin zwijnen zich ‘wassen’? 
 
(Antwoord aan het eind van deze Digituurlijk. 

 

 
 

Vijftig tinten groen 
Groene muren en daken zorgen voor koelte binnen in de zomer, en 
houden de warmte vast in de winter. De meest gangbare vormen zijn 
klimop langs de muren en sedum op het dak. 
 
Maar wist je dat er ook muur-algen bestaan, en betonmos, of een muur 
van plantenbakken. 
 
Het is allemaal te lezen en te zien op hetkanwel.nl. 
 

 

 
 

Vlinders anders 
Vlinders zijn fotogeniek met hun vaak vele en felle kleuren. Altijd mooi. 
Onze vlinderglossy verkocht dan ook erg goed.  
 
Fotograaf Ab Baas fotografeert vlinders met speciale lenzen. En dan gaat 
er een hele nieuwe wereld voor je open. Je ziet dan hoe die kleuren 
opgebouwd zijn. Fascinerend.  

Het hele artikel vind je HIER.  Nog meer is te vinden op De schoonheid 
van vlinders uitvergroot, met technische informatie en foto’s. 
(Foto: vlinderstichting) 
 

 

 
 

Quiz – antwoord 
 
Antwoord: zoel 
 
Achter of in de buurt van de zoel staat vaak een bom waartegen ze zich 
na het baden gaan schuren. Daar kan je tot op 50-60 cm de harde haren 
van het zwijn in aantreffen in de restanten modder. Ook bestaat er een 
hertenzoel, maar de schuurplekken zitten dan aanmerkelijk hoger. 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 
 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 28-30 jan: Nationale Tuinvogeltelling. 

• 01 feb: Online thema-avond: alle insecten tellen mee 
 
Meer informatie over deze en meer 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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