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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 tuin een groene tuin 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 meer. Aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Plantencursus: er is nog ruimte voor deelnemers! 
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. 
 

 

 
 

Repair Café Drunen eindelijk weer open 
Het eerstvolgende Repair Café vindt plaats op woensdag 20 april 2022, van 
19.00-21.00 uur. Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen. 
  
De volgende vrijwillige, deskundige reparateurs zitten voor u klaar: 
naaister, fietsenmakers, elektriciens, leerbewerker, reparateurs kleine 
(houten) meubels en (houten) speelgoed, etc. Meer info hier.  
   
Samen met de reparateur wordt gekeken of uw meegebrachte spullen 
gerepareerd kunnen worden. Eventueel nieuwe onderdelen zelf 
meenemen.  

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://natuurenmilieuheusden.nl/plantencursus-in-heusden/
https://natuurenmilieuheusden.nl/repair-cafe-drunen-eindelijk-weer-open/


 

 
 

Dorpsnatuur – Plantencursus en Plantenactie 
De Plantencursus gaat binnenkort van start; aanmelden kan nog! 
 
Inmiddels is ook de Plantenactie gestart. Naast een aantal ‘reguliere’ 
tuinplantensoorten bieden we verschillende soorten inheemse wilde 
planten aan. 
 
We hebben besloten dat alle leden buiten de Dorpsnatuur-wijken de kans 
krijgen om eraan mee te doen. Je kunt planten en nestkasten met 75% 
korting bestellen in onze webshop.  
 

 

 
 

Reacties op Heusdense ontwikkelingen - De Groene Rivier 
GOL houdt de gemoederen bezig. Vereniging Het Vlijmens Lint ijvert voor 
het behoud van zoveel mogelijk bomen aan de oostzijde van Vlijmen. En 
probeert daarnaast de EVZ robuuster te maken, zodat de werking beter 
wordt en er meer ruimte is voor ommetjes. Vanuit het bestuur 
ondersteunen we Het Vlijmens Lint. 
 
Onze fotograaf Ad Hartjes maakte recent foto’s van het gebied. Zodat 
vastligt hoe het er nu uit ziet, en om een idee te geven van de bomen die in 
het gebied gekapt gaan worden. Een selectie van de foto’s vind je HIER. 
(Tip: de QR-code op de foto met ‘KAP DE KAP’ werkt!) 
 

 

 
 

Reacties op Heusdense ontwikkelingen - Spoordijk en vervuilde grond 
De gemeente zat al in de maag met vuile grond van het Lips-terrein. Daar 
komt nu vuile grond van de Spoordijk in de Baardwijkse Overlaat bij. De 
kosten van de brug, het fietspad, het afgraven en de vervuilde grond gaat 
alles bij elkaar zo’n 13 miljoen euro kosten. 
 
Dat kan goedkoper en beter. Daarom hebben we samen met nog drie 
organisaties een brief naar gemeente en Provincie gestuurd. Hopelijk kijken 
die nog eens goed naar deze plannen. Het bijbehorende persbericht vind je 
hier. 
 

 

 
 

Reacties op Heusdense ontwikkelingen - Stikstof op Steenenburg 
De Raad van State (RvS) heeft in haar uitspraak over GOL aangegeven dat 
overheden bij vergunningen duidelijker moeten aangeven hoe ze ervoor 
gaan zorgen dat er minder stikstof op natuur neerdaalt. Verder gaf de RvS 
aan dat de berekeningen op de juiste manier uitgevoerd moeten worden. 
 
De gemeente is begonnen met het bouwrijp maken van het zuidelijke deel 
van het Landgoed. We hebben de gemeente een brief gestuurd met de 
vraag hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe zij omgaat met het 
afgeven van bouwvergunningen als het gaat om stikstof. We zijn inmiddels 
in overleg met de gemeente over dit onderwerp. (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Doet u met ons mee! 
Stank kan je direct ruiken maar fijnstof niet. Dat geeft op den duur last bij 
het ademhalen. Fijnstof kan door van alles worden veroorzaakt, bij windstil 
weer kan het zich ophopen tot smog. Met een fijnstofmeter wordt het 
fijnstof in de lucht gemeten. U weet dan of het wijs is om de ramen open te 
zetten of dat u beter even niet de houtkachel kan gebruiken.  
 
Op Map Sensor.Community ziet u real time en online de resultaten van de 
al actieve meters. Ga voor meer informatie en bestellen van de meter 
naar het bestelformulier op onze site. 
 
 

https://natuurenmilieuheusden.nl/plantencursus-in-heusden/
https://natuurenmilieuheusden.nl/winkel-dorpsnatuur/
https://natuurenmilieuheusden.nl/winkel/
https://hetvlijmenslint.nl/uncategorized/howabo/
http://gallery.natuurenmilieuheusden.nl/index.php/Verenigingsactiviteiten/Gebiedsontwikkeling-Oostelijke-Langstraat
https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/03/03-Brief-aan-HEUSDEN-inz-vervuilde-grond-maart-22-XL.pdf
https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/03/03-Persbericht-vuile-grond-spoordijk.pdf
https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/03/0-NMVH-aan-gemeente_Steenenburg-en-stikstof_final.pdf
https://maps.sensor.community/#13/51.6923/5.1775
https://natuurenmilieuheusden.nl/bestelformulier-samen-meten-in-de-gemeente-heusden/


 

 
 

Introductiecursus akker- en weidevogelbescherming 
Nesten opsporen en daarna op de koffie bij een boer om afspraken te 
maken over het beschermen van nesten. Een effectieve aanpak, want 
dankzij dat werk zijn er nog altijd weidevogels te bewonderen in het 
Brabantse buitengebied. 
 
De introductiecursussen zijn op twee locaties:  
Op 24 maart en 7 april van 19u30 tot 21u30 in Liempde en op  
Op 31 maart en 14 april van 19u30 tot 21u30 in Giessen. 
Het is de bedoeling dat beide avonden worden bijgewoond, want het is een 
tweedelige cursus. Aanmelden kan via dit formulier. 
 

 

 
 

Reguliere vertoning film landschapsbeheer 
De nieuwe film 'Landschapsbeheer: Samenwerken voor een natuurrijk 
Brabant' is nu voor iedereen te zien. De film bevat weer schitterende 
natuuropnamen, deze keer van buitelende kieviten, nieuwsgierige 
steenuilen en de geheimzinnige patrijs. 
 
Deze documentairefilm is gemaakt door Mark Kapteijns. Hij is werkzaam bij 
Brabants Landschap, en heeft veel prijswinnende natuurfilms op zijn naam. 
 
Te zien in de volgende Brabantse filmhuizen: 

• 22 & 24 maart  Dorpshuis 't Hart, Spoordonk (Filmavond 
IVN Oirschot)  

• 29 maart om 14.30 en 20.00 uur Theater De Speeldoos, Vught 

• Datum nog niet bekend: C-Cinema City Bioscoop, Roosendaal, C-
Cinema Kiek in de Pot, Bergen op Zoom, C-Cinema Cine Service, 
Etten-Leur, Theater de Hofnar, Valkenswaard 

Teaser: https://youtu.be/Ir9swyuqUQM  
 
Van onze eigen landschapsbeheerders zijn bewegende beelden te zien op 
https://natuurenmilieuheusden.nl/ons-klupke/  
 

 

 
 

Expositie NatuurFotoClub De Langstraat 
Zaterdag 26 en zondag 27 maart, van 11.00-17.00 in de Vennezaal van de 
Voorste Venne in Drunen. Toegang expositie: 2 euro. 
 
Op de foto-expositie is een groot aantal onderwerpen te zien maar allemaal 
hebben ze de natuur als gemeenschappelijk kenmerk. Elke fotograaf heeft 
zijn of haar eigen kijk op de natuur waardoor de getoonde werken zeer 
gevarieerd zijn. Van vogels tot de mooie natuur van de dichtbijgelegen 
Loonse en Drunense Duinen. Of een bloem tegenover exotische planten. Of 
een klein insect tegenover een inheems zoogdier.  

 

 
 

Beleef de Lente door de webcam 
Winter is het amper geweest, herfst des te meer. Na die stormachtige 
periode zijn we dan ook allemaal dringend toe aan het voorjaar. Dat treft, 
want de lente gaat weer helemaal los in seizoen 16 van Beleef de Lente!  
 
Bij meer dan zeven soorten en bij de vijver staan de camera’s weer aan. En 
daar blijft het niet bij: er staat ons nog veel meer moois te wachten. De 
zeearenden in Friesland gingen er in ieder geval meteen mooi voor zitten. 
Veel plezier in dit nieuwe seizoen van Beleef de Lente! 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/okcEoQGX9o8tq5vU6
https://www.ivn.nl/afdeling/oirschot/activiteiten/filmavonden-22-en-24-maart
https://www.ivn.nl/afdeling/oirschot/activiteiten/filmavonden-22-en-24-maart
https://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/landschapsbeheer/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/c-cinema-roosendaal/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/bergen-op-zoom/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/bergen-op-zoom/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/etten-leur/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/etten-leur/
https://www.hofnar.nl/
https://youtu.be/Ir9swyuqUQM
https://natuurenmilieuheusden.nl/ons-klupke/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/veelbelovend-begin


 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

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

• 13 apr: Start plantencursus 

• 20 apr: Repair Café Drunen 
 

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

• 12 mrt-3 apr: Kikkerdriltelling  

• 23-24 apr: Nationale Bijentelling 2022 
 

Meer activiteiten van Nature Today 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  

 

 

https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=fcc991fd2f&e=345f56cf76
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/details/?item=264
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl
mailto:albert.vd.wiel@gmail.com

