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Het bestuur – uit de Jaarvergadering 
Belangrijk onderwerp was de aankoop van gronden. Na de succesvolle 
aankoop van de oude bessenkwekerij en enkele omliggende percelen, is 
het nu de vraag hoe verder. 
Hoe verder: met de aangekochte percelen (welke risico’s zijn er, belangen 
van verschillende gebruikers), met eventueel nog aan te kopen gronden, 
…? Hoe moeten vereniging en stichting zich tot elkaar verhouden? 
 
Gezien de complexiteit van het onderwerp en gezien de ter vergadering 
naar voren gebrachte opmerkingen, wordt besloten om in september 
hierover een ledenvergadering bij elkaar te roepen. 
Voor die tijd zal het bestuur geen verdere gronden aankopen. 
 

 

 
 

Repair Café van 10 augustus 2022 komt te vervallen. 
In verband met vakanties van de vrijwilligers van buurthuis de Stulp in 
Drunen kan het geplande Repair Café van 10 augustus a.s. geen doorgang 
vinden. Jammer, maar het is niet anders. 
Het volgende Repair Café Drunen, in buurthuis de Stulp, vindt plaats op 
woensdagavond 12 oktober. 
 
Maandagavond 5 september kunt u terecht in Repair Café Elshout, in 
sociëteit d’n Elshof. 
 

 

 
 

Kom jij onze werkgroep jeugd helpen? 
We zijn een werkgroep voor de jeugd gestart. Het is de bedoeling dat we 10 
keer per jaar op verschillende locaties in de gemeente Heusden een 
activiteit organiseren voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.  
 
Ben je goed met kinderen, graag buiten, en vind je het leuk ze iets te leren 
en te begeleiden tijdens onze natuur activiteiten dan zouden wij heel erg 
blij zijn met je hulp. Laat het ons weten via 
info@natuurenmilieuvereniging.nl  
 
Wat ga je doen? De activiteiten waar we nu aan denken zijn bijvoorbeeld: 
- wandelingen met een gids 
- waterdiertjes spotten 
- nestkastjes timmeren 
Wanneer? Op zondag van 11:00-13:00. 
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Samen zorgen we voor de luchtkwaliteit! 
Inmiddels zijn er 15 sensors te zien in de gemeente Heusden op de kaart 
van het Dataportaal | Samen meten aan luchtkwaliteit. Het RIVM stelt het 
dataportaal beschikbaar om sensordata gemeten door burgers centraal te 
ontsluiten en te visualiseren.  Het is een experimentele omgeving. De 
meetgegevens zijn indicatief. Hoe meer mensen in Heusden meedoen met 
onze actie, hoe beter de gegevens over de luchtkwaliteit kunnen worden 
beoordeeld. Meer informatie en een bestelformulier voor een meter vind 
je op onze site. 
 

En zet alvast in je agenda: 27 september, informatie-avond over samen 

meten. Nadere informatie in de volgende Digituurlijk. 

 

 

 
 

Vleermuizen zoektocht in Herpt 
Op 15 juli ging Fons van Dijk in Herpt op zoek naar vleermuizen. In het 
kader van Dorpsnatuur liepen 15 inwoners mee. 
 
Na een verhaal van Fons over Natuur en Milieu en mooie locaties in de 
buurt liep de groep eerst wat het dorp op en neer, te wachten tot het 
schemerig werd, maar iedereen liep gezellig te kletsen. En toen kwamen de 
vleermuizen! Soms een, soms twee en een keer een grote op verschillende 
plekken in het dorp, vooral rond de kerk. 
 
Na de vakantie meer over Dorpsnatuur activiteiten. 
 

 

 
 

In het nieuws 
Al een iets ouder stukje over natuurbeheer op Steenenburg in het Brabants 
Dagblad. 
 
In juni nog een stukje over de planteninventarisaties die we voor de 
gemeente uitvoeren, ook weer in het BD. 
 
Tenslotte nog een stukje over het baggeren van de Elshoutse Wielen, waar 
we ook zijdelings bij betrokken zijn. 
 

 

 

Maak je tuin klimaatproof 
Geef water meer ruimte in je tuin. Ga aan de slag met de 10 tips van 
Natuurmonumenten tegen wateroverlast en hittestress. En maak kans op 
een van de 100 regentonnen van Gamma! Vraag het gratis actiepakket aan.  
 
Wil je de warmte de baas blijven? Het vergroenen van je tuin zorgt voor 
minder hittestress in de zomer en voorkomt wateroverlast in de herfst en 
winter. Kijk voor tuintips op het Informatiepunt Klimaatadaptatie van de 
BMF! 
 
Hulp nodig bij de installatie? Vraag dan Albert! Zie advertentie aan het eind 
van deze Digituurlijk. 
 

 

 
 

Vos op de Vlaamsche Hoeve 
De flat Vlaamsche Hoeve in Vlijmen wordt van de A59 gescheiden door 
garageboxen met daarop een grasdak. Het beheer daarvan is 
geëxtensiveerd: er wordt nu minder gemaaid. 
 
Voldoende aanleiding voor een vos om eens te gaan kijken. 
 
(Foto: Johan van Kuijk)  
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Water- en wintervogelcursus 
Wil je vogels die ’s winters in Nederland voorkomen beter leren kennen? 
Dan is deze cursus iets voor jou. In tien lessen breng je je kennis over de 
determinatie en ecologie van water- en wintervogels op een hoger peil. 
De lessen worden digitaal gegeven en je volgt de cursus vanuit huis. 
 
Na 10 lessen weet je welke watervogels en roofvogels je ’s winters kunt 
tegenkomen in je omgeving en hoe je ze herkent. Om de week krijg je een 
digitale les van ongeveer 75 minuten en huiswerkopdrachten om buiten uit 
te voeren. De cursus begint op 27 september en loopt door tot eind 
februari 2023. 
Het hele bericht (en aanmelden) kun je HIER vinden. 
 

 

 
 

Het weidevogelseizoen 2022 is klaar 
Dit jaar heeft de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk met 29 
personen, verdeeld over 5 loopgroepen, bij 25 agrarische bedrijven 
gewerkt. Een aantal van deze groepen loopt in onze gemeente. 
 
Na de droogte kwamen de regenbuien te laat voor de weidevogels. Dat 
resulteerde in slechts 95 gevonden legsels, minder dan de helft van 
voorgaande jaren. Ook het uitkomstpercentage was lager dan voorgaande 
jaren. He hele verslag kun je HIER lezen. 

 

 
 

NatuurStreken zoomt in op Brabants Bodem  
Het project Brabants Bodem is onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park 
en wil melkveebedrijven die helpen met behoud van dit mooie landschap 
gaan belonen. Jochem en Joost van Natuurstreken gingen kijken bij de 
veldmetingen die worden gedaan om te bepalen hoe het met de 
biodiversiteit op deze bedrijven gesteld is.  
 
Kijk in deze extra lange aflevering wat ze ontdekken. 

 

 
 

TV-serie 'Vier Jaargetijden' over natuur in Brabant 
Tot en met november zendt Omroep Brabant de serie ‘De Vier Jaargetijden’ 
uit. In de 20-delige serie vertellen boswachters, schaapsherders én 
natuurmakers verhalen over de Brabantse natuur door de seizoenen heen. 
Zij geven antwoord op de vraag ‘zien we de relatie tussen ons en de natuur 
nog wel?’ Ook onderwerpen als kunst, tradities, gezondheid, eten en 
drinken, recreatie en de energietransitie komen ter sprake. 
 
De serie is elke donderdag rond 18.15 uur te zien op Omroep Brabant. De al 
vertoonde afleveringen zijn terug te vinden op de website van Omroep 
Brabant . 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• Elke eerste zaterdag van de maand: Natuurbeheer Steenenburg. 

• 04 okt: Repair Café. 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 6 aug: Reeënbronst bij het Hengstven (Helvoirt) 

• 14 aug: Open dag Haanwijk (Sint-Michielsgestel) 

•  26-28 aug: | Nacht van de vleermuis (Internationaal) 
 

Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
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https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1


 

 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  

06 2541 3603 

albertwiel@hotmail.com 
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