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NMVH Jaarvergadering 2022: dinsdag 31 mei 
Reserveer alvast de datum 31 mei in je agenda voor de Jaarvergadering. 
 
Belangrijke onderwerpen die in ieder geval aan bod komen: aankoop 
gronden aan de Duinweg, jeugdnatuur, benoemen van nieuwe 
bestuursleden. 
 

 

 
 

Landschapsbeheer op Steenenburg 
Het kasteel is gerestaureerd, de uitgifte van kavels is begonnen en 
binnenkort begint de Kelder groep met de bouw van een medisch 
onderzoekscentrum. En wat met het groen? De NMVH en de gemeente 
Heusden gaan samenwerken aan het beheer van het gebied. 
 
Iedere eerste zaterdag van de maand, vanaf juni, van 9.00-12.30 gaan we 
werkzaamheden verrichten op landgoed Steenenburg. Meer info vind je 
HIER. Wil je ook meewerken aan het groenbeheer op het Landgoed, meld 
je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl. (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Dorpsnatuur: 8.000 planten voor meer biodiversiteit in Heusden 
De twee weekends voor Pasen vonden maar liefst 8.000 planten en 
nestkasten hun weg naar tuinen in Venne-Oost-Drunen en op de Vliedberg-
Vlijmen.  
 
We ontvingen voor deze actie in het kader van Dorpsnatuur bijna 500 
bestellingen uit beide wijken. Uitgifte vond de plaats vanuit de 
gemeentewerf voor Venne-Oost en vanuit buurthuis De Mand voor de 
Vliedberg. Het hele bericht vind je HIER. 
 

 

 
 

Aankoop gronden 
Tijdens een aantal rondleidingen hebben veertig leden uitleg gekregen over 
onze plannen met het gebied ‘Duinweg 68’ en met enkele percelen in de 
nabije omgeving daarvan. 
 
De eigendomsoverdracht van de percelen staat gepland voor eind april en 
begin mei. In de Jaarvergadering op 31 mei zullen we de details bespreken. 
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In het nieuws: 𝗗𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮m𝗲 𝗗𝗼𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗮a𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗼𝗼𝗿𝗱  
Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist 
klein. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil 
verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op veel manieren. 𝗗𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲 
𝗗𝗼𝗲𝗻𝗲𝗿 Jan Moeskops is maar liefst 30 jaar lid van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Daarvan is hij nu drie jaar lid 
van de werkgroep die 'Luchtkwaliteit' en dus ook houtstook onder de 
aandacht brengt. De NMVH wil Heusdenaren bewust maken van de 
gezondheidsrisico's van stoken en de overlast die het geeft. Het interview 
lees je HIER 
 

 

 
 

In het Nieuws 
In het Brabants Dagblad (BD) van 29 maart ging het over ‘Vervuilde grond 
niet afgraven’. Het ging over het afgraven van de Spoordijk in de 
Baardwijkse Overlaat. We hebben aangegeven dat niet te zien zitten. 
 
Op dezelfde dag in het BD: ‘Zo maak je je tuin groener en klimaatproof’. Als 
voorproefje op de lezing van 30 maart, die uiteindelijk niet doorging. De 
lezing is nu op 18 mei. Meer info en aanmelden vind je HIER. 
 
Tenslotte op 31 maart in het BD een stuk over Eendenkooi Ter Kwak. 
Kooiker Jan Reinders nam afscheid. Onze leden Joost van Balkom en Marc 
Snijders hebben een kooikersdiploma en nemen het werk over. Het is de 
bedoeling dat de vereniging daar een overeenkomst met 
Natuurmonumenten over afsluit. 
 

 

 
 

Pimpernelblauwtjes vinden nieuw leefgebied in Vlijmens Ven 
Het uiterst zeldzame pimpernelblauwtje leeft al sinds 1990 uitsluitend in de 
Moerputten. Terwijl de rode bloemhoofdjes van de grote pimpernel overal 
in het Vlijmens Ven verschenen en ook de moerassteekmieren langzaam 
voet aan de grond kregen bleven de pimpernelblauwtjes in de Moerputten 
zitten. Tot 2021! De pimpernelblauwtjes hebben het Vlijmens Ven 
gevonden en zijn daar een nieuwe populatie gestart.  
 
Een mooi overzicht van wat er allemaal is gebeurd vind je HIER. Het hele 
bericht vind je op naturetoday.com. Meer info op 'Blues in the Marshes'. 
 

 

 
 

ErvenPlus 2.0 
Uit het eindverslag van ErvenPlus 2.0 blijkt dat in de gemeente Heusden in 
totaal 987 planten, struiken en bomen zijn geplant. Daarnaast is 457 
vierkante meter aan overhoekjes ingezaaid. En bovendien zijn er 85 
soortgerichte maatregelen genomen; vooral nestkasten of andere 
hulpmiddelen om te broeden voor de doelsoorten huismussen, 
vliegenvangers, steenuilen en boerenzwaluwen. 
 
In januari berichtten we over ErvenPlus 3.0. Toen was er nog ruimte voor 
aanmelden, nu niet meer. Voor de 11 beschikbare plekken zijn er nu al 17 
aanmeldingen. Op deze manier wordt ook het agrarische buitengebied 
steeds biodiverser! 
 

 

 
 

NatuurStreken en hout uit eigen woud 
In deze 21ste aflevering een ander onderwerp dan dat je misschien van 
NatuurStreken gewend bent. Niet over soorten, maar over hout. Er wordt 
nogal wat gezaagd en gekapt in het landschap, maar dat gebeurt niet 
zonder doel. Ze gingen langs bij Wessel en Theo om te kijken waar dat 
zagen allemaal goed voor is. 
 
Kijk HIER  wat ze ontdekken. 
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Weidevogels in 2022 
De Weidevogelbeschermingsgroep (WBG) Waalwijk, is ook actief in de 
gemeente Heusden. Groep 5 werkt op het Herptsche Veld. De groepen 6 en 
7 werken op de Gorseweide ten noorden van Elshout. 
 
De eerste ronde van 2022 zit erop. In februari heeft het veel geregend. In 
maart droogden de akkers snel op. Het aantal gevonden nesten is weer 
aanmerkelijk lager dan dat van vorig jaar na de eerste veldbezoeken rond 
dezelfde tijd. Het hele verslag vind je  HIER. 
 

 

 
 

Doe mee met het jaar van de merel 
Ieder jaar kiezen Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek een 
vogelsoort die extra aandacht verdient. De merel is weliswaar een van de 
meest algemene soorten van het land. Maar sinds een jaar of tien gaan de 
aantallen omlaag, vooral in het stedelijk gebied, zo blijkt uit landelijke 
tellingen. Ook komen er waarschijnlijk te weinig jongen groot. 
 
In 2022 gaat Vogelbescherming nader onderzoeken waardoor dat komt. 
We weten dat het usutu-virus veel slachtoffers heeft gemaakt. Maar speelt 
dat nu nog, of speelt er meer? Zoals te veel stenige tuinen en schuttingen, 
of zijn de zomers te droog? Je kunt meehelpen, bijvoorbeeld door zelf 
nestonderzoek te doen of mee te doen aan de merel- en bessentelling. 
Meer info op www.jaarvandemerel.nl  
 

 

 
 

Een jaar lang op tuinsafari 
Hoeveel wilde planten en dieren zouden er voorkomen in een standaard 
tuin van een rijtjeshuis? Renze Borkert besloot het een jaar lang bij te 
houden en elke dag te tellen. Het resultaat is verbluffend: in totaal zag hij 
930 soorten, véél meer dan hij voor mogelijk had gehouden.  
 
Eind september ontdekte hij zelfs een nieuwe soort voor Nederland met 
een kolonie bladluizen: Brachycaudus napelli. Blijkbaar kan je gewoon in je 
eigen achtertuin een nieuwe diersoort voor Nederland ontdekken!  
“In totaal zag ik 930 soorten. Iedereen met een tuintje kan zulke aantallen 
zien, je hoeft er niet voor op reis, behalve dan in je eigen tuin. Het is een 
wereld op zich.” Een uitgebreid verslag kun je  hier lezen. 
 

 

 
 

Maak kennis met de ... Bakenbomen 
Langs de meanderende Maas tussen Boxmeer en De Biesbosch staan ze: 
bakenbomen. Om de 110 meter staat er eentje. Aan beide kanten.  
 
Ze zijn geplant in de jaren '30 van de vorige eeuw. Met de komst van 
navigatiesystemen zijn die bakenbomen niet meer nodig. De bomen zijn 
oud en als ze omvallen worden ze niet vervangen. De Provincie maakt nu 
een plan om deze historische landschappelijke elementen te behouden. 
Het hele bericht, met filmpje bij Heusden, lees je HIER. 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer 

• Elke eerste zaterdagochtend van de maand: Groenbeheer landgoed 
Steenenburg 

• Wo 18 mei: Lezing ‘Tuin: de kosten en wat kun je zelf doen 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu – overig 

• 23-24 apr: Nationale Bijentelling 2022 

• 25 apr: Alles over Paddenstoelen (digitale lezing) 

• 6-15 mei: Nationale Vogelweek 
Meer informatie over deze activiteiten 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 

Heb je een regenton, maar wil je ook afkoppelen? 

Schaf dan het Regenton-eco pakket aan. Dit 

bestaat uit 2 slangen, waarvan een op de regenton 

wordt aangesloten en de andere op een aparte 

regenpijp. Er gaat per jaar min. 20.000 liter naar de 

tuin i.p.v. het riool. Beveiligd tegen overstroming. 

Prijs 50 euro, incl. aansluiting.  

 

RAB RegenpijpAfkoppelBedrijf 

Albert van de Wiel  

0625413603 

albertwiel@hotmail.com 
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