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Thema-avond: De Tuin: inrichting, onderhoud en relatie met natuurlijke 
processen 
Datum en tijd: woensdag 16 februari, aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG Vlijmen 
 
Je wilt je tuin vergroenen. Maar waar begin je, wat komt er allemaal bij 
kijken? Tuinconsulent Marleen van Tilburg gaat dit op een praktische 
manier uitleggen. Je krijgt informatie van een deskundige, kunt daar vragen 
aan stellen. En je krijgt er suggesties van andere bezoekers aan de avond 
bij. En dat allemaal voor niets.  
 
Marleen zal kort iets vertellen over de betekenis van tuinen in de tijd. Hoe 
je tuinen op verschillende manieren kunt inrichten. En hoe dat samenhangt 
met hoe jij de tuin wilt en kunt gebruiken en onderhouden. Tenslotte zal ze 
dieper ingaan op het onderhoud en de relatie met natuurlijke processen.  
 
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Thema-avond: De Tuin: de kosten en wat kun je zelf doen 
Datum en tijd: woensdag 30 maart, aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG Vlijmen 
 
In de afgelopen serie thema-avonden zijn diverse onderwerpen 
voorbijgekomen over wat er mogelijk is in een tuin. Maar wat betekent het 
nu concreet als je met de tuin, de ruimte buiten de deur, aan de slag wilt 
gaan. Wat is er nodig om van jouw buurt een groene buurt te maken, 
rekening houdend met verschillende functies. Uiteraard kun je veel zelf 
doen, maar rekening houden met een budget en een overzicht van kosten 
is wel zo fijn. 
 
De avond wordt verzorgd door Tuinarchitect Léon van Rijswijk, geboren en 
getogen Vlijmenaar. Hij ontwerpt groene buitenruimten voor particulieren, 
scholen en zorg instellingen. 
 
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
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Plantencursus in Heusden 
In het project Dorpsnatuur krijgen planten veel aandacht. Maar lang niet 
iedereen weet planten op naam te brengen. Daarom gaan we proberen om 
de plantenkennis van onze leden op een hoger plan te krijgen.  
 
Daarvoor organiseren we een plantencursus. Docent is Rob Vereijken uit 
Tilburg. De cursus bestaat uit vijf avondlessen met daaraan gekoppeld vijf 
excursies. De eerste les is op 13 april a.s. Leden krijgen 50% korting! 
 
Meer informatie over de cursus vind je HIER. 
 

 

 
 

 

Archief van de vereniging 
Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft nog geen 
archief over de natuur in onze regio. SALHA heeft daarom interesse in het 
archief van de vereniging.  De SALHA-archieven zijn te raadplegen via 
www.salha.nl  en door bezoekers op hun studiezaal kosteloos te 
raadplegen. 
 
Wat we hebben aan archief staat voornamelijk op onze site: Natuurlijk, 
Digituurlijk, Glossy’s. Of op papier: RO-projecten, oud kasboek, werkgroep 
verslagen. Maar waarschijnlijk is er onder de leden nog meer bruikbaar 
materiaal beschikbaar. Daarbij kun je denken aan projectplannen en –
evaluaties, afstemming met derden, publicaties (bijv. folders, 
programma’s), rapporten, foto’s.  
Heb je nog interessante zaken thuis, laat het dan weten via 
info@natuurenemlieueusden.nl  
 

 

 
 

Zevende voortgangsrapportage Natuur 
Ieder jaar maakt het Rijk tussentijds de balans op over hoe het is gesteld 
met de Nederlandse natuur. Alle provincies leveren daarvoor input; 
uiteraard ook de provincie Noord–Brabant.  
 
In deze zevende voortgangsrapportage Natuur zijn de resultaten uit 2020 te 
lezen. Zo blijkt onder andere dat er op landelijk niveau 2.850 hectare 
nieuwe natuur is bijgekomen. Dat is mooi, maar het tempo moet omhoog. 
Het hele bericht vind je HIER. Het hele rapport HIER.  
 

 

 
 

Handboek voor een watervriendelijke (en groene) tuin 
Last van wateroverlast in je tuin? Of wordt het in de zomer wel heel erg 
warm? Zou je het wel lekker vinden om fruit uit eigen tuin te eten? En 
daarbij ook de biodiversiteit nog te helpen? Problemen die opgelost 
kunnen worden en wensen die ingevuld kunnen worden.  
 
En het mooiste: meer dan de helft van de tips maakt je tuin ook gelijk 
groener! Het hoeft ook niet allemaal tegelijk; het kan stapje voor stapje. 
Hoe? Dat vind je in het Handboek voor een watervriendelijke tuin.  
HIER vind je het hele bericht, inclusief links naar het Handboek en naar elk 
van de 19 afzonderlijke info-bladen.  

 

 
 

Waar leeft de mol? 
Ook in 2022 is er weer de landelijke Mollentelling. Iedereen kan meedoen 
in het weekend van 19 en 20 februari. Als je meedoet aan de telling help je 
niet alleen met de monitoring, maar leer je de mol ook nog eens beter 
kennen. 
 
Gespotte mollen of molshopen in weilanden, parken of het bos kunnen 
doorgegeven worden via telmee.nl of het speciale 
mollenmeldpunt van waarneming.nl.  
Tel mee en wie weet verbreken we met jouw hulp het record van 2021! 
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Steun de Petitie voor Natuurinclusief Bouwen 
De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. 
Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Bouwen 
helpt de natuur niet echt. Daarom is het van belang Natuurinclusief te 
bouwen: functioneel groen integreren in het bouwproces en toepassen in 
het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving. 
 
Door het maken van nestelgelegenheden voor gebouwafhankelijke soorten 
als de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Op de woning, door platte 
daken dubbel te gebruiken, in ieder geval voor zonnepanelen en/of 
vegetatie. In de buurt, door elke woning uitzicht te laten hebben op 
natuurlijk groen.  Het hele bericht vind je HIER.  
Teken de petitie op: PetitieNatuurinclusiefBouwen.nl 
 

 

 
 

Genieten langs het water? Tel een libellenroute! 
Nederland is een waterland en overal zijn sloten, kanalen, poelen, plassen 
en vijvers. Nederland is een echt libellengebied, want libellen hebben water 
nodig om zich voort te planten. Libellen komen overal voor. Ook in je tuin 
kom je ze tegen. Zelfs als je geen tuinvijver hebt, kun je libellen in je tuin 
krijgen.  
 
Maar hoe gaat het met die libellen, bijvoorbeeld in Heusden? Om dat te 
weten te komen tellen honderden vrijwilligers in het meetnet libellen. 
Interesse? Lees dan het hele bericht HIER.  
 

 

 
 

Opnieuw gezenderde zeearend omgekomen door windturbine 
Nadat vorig jaar een jonge in Nederland gezenderde Zeearend stierf door 
een aanvaring met de rotoren van een Duitse windturbine was het deze 
week opnieuw raak. Op 31 januari verongelukte een in 2020 als nestjong 
gezenderde Zeearend uit Biddinghuizen door een aanvaring met een 
Nederlandse turbine in Flevoland. De zender die de vogel al die tijd droeg 
documenteerde het verhaal nauwkeurig. 
In de laatste drie jaar zijn in zijn in Nederland vijftien jonge Zeearenden van 
GPS-zenders voorzien. Inmiddels zijn er al drie vogels gestorven; twee door 
aanvaringen met windturbines en één door een botsing met een trein.  
 
Windturbines kunnen worden uitgerust met detectie-systemen voor 
naderende vogels. Ook (deels) andere kleuren van de molens lijkt te 
helpen. Maar in Nederland gebruiken we die nog steeds niet. Misschien iets 
voor de gemeente Heusden om in de gaten te houden bij de plannen voor 
windmolens? 
Het hele verhaal over de laatste vlucht van deze zeearend en de 
achtergronden vind je HIER. 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• 16 feb: Thema-avond: De Tuin: inrichting, onderhoud en relatie met 
natuurlijke processen 

• 30 maart: De Tuin: de kosten en wat kun je zelf doen 
 

Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 19+20 feb: Mollentelling 

• 05 mrt:  Landelijke dag van de Vlinderstichting  

• 12 mrt-3 apr: Kikkerdriltelling  
 

Meer activiteiten van Nature Today 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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