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Themawandeling ‘Planten’ naar en door het Vlijmens Ven 
Op zaterdag 11 juni a.s. van 11.00 – 13.00 uur neemt Peter van der Velden 
je mee op een wandeling door het Vlijmens Ven. 
Dit is een activiteit in het kader van Dorpsnatuur op de Vliedberg en vooral 
gericht op planten, in aansluiting op een eerdere thema-avond hierover. 
 
Goed schoeisel is aanbevolen. Deelname op eigen risico. 
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Na aanmelding ontvang je de verzamellocatie. 
 

 

 
 

Het bestuur – uit de Jaarvergadering 
Tijdens de Jaarvergadering op 31 mei zijn een aantal voorgestelde mutaties 
in het bestuur vastgesteld. 
 
Onze penningmeester Rien Melis gaf na 11 jaar penningmeesterschap het 
stokje over aan Ate Dijk. 
Verder wilde Fons van Dijk het rustiger aan doen; bestuurslid Cor Gunnink 
werd door de vergadering benoemd als Voorzitter van de vereniging. 
Tenslotte is Stephan van den Boogaard als bestuurslid benoemd; hij gaat 
zich bezighouden met duurzaamheid. 
 

 

 
 

Landschapsbeheer op Steenenburg 
De kop is ervan af; de landschapsbeheer groep op Steenenburg is vijf 
mensen sterk gestart.  
 
Plan is om iedere eerste zaterdag van de maand, van 9.00-12.30 uur 
werkzaamheden te 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) 
 

 

 
 

Natuurbeheer op de woensdag 
De woensdaggroep heeft zich de afgelopen twee maanden beziggehouden 
met onder andere het vervangen van de vangarm in de eendenkooi Ter 
Kwak in de Hooibroeken en met bestrijding van de Japanse vogelkers aan 
de Kooiweg. 
 
Volg de werkzaamheden van deze groep op Facebook.  
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Nieuw in de foto-galerij 
Op de fotogalerij worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst. Als je weet 
hoe RSS werkt, kun je elke keer als er weer een foto geplaatst wordt een 
melding krijgen. HIER kun je de link voor de RSS-feeder vinden. 
 
De laatste twee maanden zijn foto’s over GOL-Oost geplaatst, van de 
Dorpsnatuur plantenactie, en van wielewaal en havik op het nest. 
 

 

 
 

Wethouder Van Buulweg in Vlijmen loopt straks dood 
De Wethouder Van Buulweg is een smalle weg tussen Heidijk en Vlijmens 
Ven waar veel sluipverkeer door gaat. Voor fietsers is het een stoffige en 
gevaarlijke weg. Na lang aandringen en na een door onze vereniging 
ingediende zienswijze heeft de gemeente besloten de weg ‘doodlopend’ te 
maken. 
 
Fietsers en bromfietsers blijven in de toekomst nog wel vrije doorgang 
houden. Het hele besluit vind je HIER.  
 

 

 
 

Waterschap maait in stappen voor meer biodiversiteit 
Je hebt het de afgelopen maand misschien al gezien: de dijken langs de 
Maas zijn deels gemaaid. Om de biodiversiteit op de dijken te vergroten 
gaat de gemeente dat in het voorjaar voortaan in twee stappen doen.  De 
eerste maaironde startte daarmee vroeger dan normaal, namelijk begin 
mei. 
 
Op twee locaties langs de Maasdijk en bij het Drongelens kanaal wordt een 
pilot uitgevoerd met de Kleurkeur methode. Ze laten hier ook in de winter 
een deel van de begroeiing aan de binnenkant van de dijk staan. Zo kunnen 
insecten overwinteren. Het hele bericht van je HIER. 
 

 

 
 

Vergroen je gevel 
Groene gevels hebben veel voordelen. Klimplanten tegen een gevel of 
schutting verfraaien een huis, tuin en straat. Ze beschermen het huis in de 
zomer tegen opwarming door de zon en houden zo het huis koel. In de 
winter kan de gevelbeplanting door het afzwakken van de wind het 
warmteverlies van het huis verminderen. Daarnaast vertragen en 
verminderen de planten de afvoer van regenwater naar het riool. En ze 
bieden aan verschillende dieren en insecten een schuilplaats, broedplaats 
en voedsel. 
 
Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen: met 
zelfklimmende planten, met een klimconstructie of, als planten in de volle 
grond niet mogelijk zijn, met bakken op de grond of zelfs aan de gevel.  
Meer info over groene gevels vind je HIER. Het handboek voor een water 
vriendelijke (en groene) tuin met nog veel meer ideeën vind je HIER.  
 

 

 
 

Maak je tuin klimaatproof 
Extreme droogte en wateroverlast…Steeds vaker kampen we met de 
gevolgen van klimaatverandering. Met desastreuze gevolgen voor de 
Nederlandse natuur. Dat moet anders. In plaats van water zo snel mogelijk 
afvoeren, moeten we het opvangen en vasthouden.  
 
Help de natuur en maak je tuin of buurt klimaatproof. Geef water meer 
ruimte met minder tegels, meer groen, een waterton of een vijver. Dieren 
en planten zullen je dankbaar zijn. Vraag HIER het gratis actiepakket aan 
met 10 tuintips en maak kans op een regenton!  
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Nationale NachtvlinderNacht 2022 
Het weekend van 1 en 2 juli is weer de Nationale NachtvlinderNacht. 
Verspreid door het hele land zullen er excursies worden georganiseerd. 
Iets na tienen gaat de zon pas onder, maar dat moet je ervoor over hebben. 
Juli is namelijk dé nachtvlindermaand om veel soorten te zien.  
 
Er kunnen in juli meer dan zevenhonderd soorten als vlinder worden 
waargenomen. Driehonderd soorten hebben zelfs hun vliegpiek tijdens de 
periode van de nachtvlindernacht. Meer informatie  
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Gratis IVN cursus ‘Aan de slag met een levende tuin’ 
Wil jij jouw tuin natuur- en diervriendelijk maken, maar weet je nog niet zo 
goed waar je moet beginnen? Op de IVN Natuuracademie vind je de gratis 
cursus ‘’Aan de slag met een levende tuin’. Tijdens vijf online lessen leer je 
hoe je je tuin kunt omtoveren naar een fijne plek voor jezelf, planten en 
dieren. Van het maken van een schetsontwerp tot het kiezen van 
beplanting: deze cursus helpt je bij elke stap op weg. 
 
De cursus is geschikt voor alle tuiniers: of je nu een klein dorpstuintje hebt, 
een balkon, of zelfs als je geen tuin hebt. Niet alleen tuinen komen aan 
bod, ook komen er tips voorbij om je straat of buurt te vergroenen. 
Het hele bericht vind je HIER.  
Klik hier om direct naar de cursus te gaan. 
 

 

 
 

Nederland stevent af op een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis 
Nederland bungelt onderaan de Europese lijsten als het gaat om 
waterkwaliteit, door vervuiling van onder andere mest, pesticiden, lozingen 
en andere verontreinigingen. Ook is er niet voldoende water beschikbaar: 
grondwaterstanden zijn nu al te laag en dalen. 
 
Het hele bericht vind je HIER. 
Petitie: Stop de watercrisis 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 

 

 (Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens) 

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