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Samen Luchtkwaliteit meten! 
Datum: 27 september  
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: Samen Luchtkwaliteit meten!  
 
De luchtkwaliteit in Nederland is niet al te best. Binnen Nederland is 
Brabant het slechtst bedeeld. De echte boosdoener voor je gezondheid, het 
fijnstof, kun je niet ruiken maar wel meten.  
Het hoe en wat daarover leggen we uit op 27 september. Welke schadelijke 
stoffen zijn er. Hoe en waarmee je dit wel/niet kan meten, verwerken en 
presenteren. En hoe jij daarbij kan helpen. 
HIER kun je zien waar in Heusden nu al gemeten wordt! 
 

 

 
 

Ledenbijeenkomst 
Datum: 11 oktober 2022  
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: Den Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, 5154 AK Elshout 
 
In de Jaarvergadering van eind mei dit jaar is uitgebreid gepraat de 
grondaankopen die we hebben gedaan. Veel vragen ook over de gevolgen 
daarvan. 
Het bestuur heeft inmiddels een antwoord op deze vragen. In deze 
Ledenbijeenkomst willen we deze bespreken met de leden.  
 

 

Het bestuur – Ontwikkeling aantal leden 
Het aantal leden is het afgelopen jaar gestegen, van 242 op 31 december 
2020 naar 277 eind 2021.  
Sinds 2017 steeg het ledental met ongeveer 20 per jaar. De toename met 
35 dit jaar heeft grotendeels te maken met de het gebied aan de Duinweg 
68. Daarnaast ook door de activiteiten op het gebied van Luchtkwaliteit. 
 
In 2016 hebben we voor niet-leden de mogelijkheid geopend zich gratis te 
abonneren op Digituurlijk, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Eind 
2021 hadden al 180 mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, een 
stijging van 21. De jaarlijkse toename wordt langzaam kleiner, na de grote 
stijgingen van 2019 (+60) en 2020 (39). We hopen dat een aantal van deze 
abonnees uiteindelijk lid zullen worden van de vereniging.  
 

datum
Aantal 

leden 

abonnees 

Digituurlijk 

(niet-leden)

31-12-2009 172 0

31-12-2010 187 0

31-12-2011 197 0

31-12-2012 199 0

31-12-2013 201 0

31-12-2014 206 0

31-12-2015 215 0

31-12-2016 217 23

31-12-2017 211 37

31-12-2018 207 63

31-12-2019 226 120

31-12-2020 242 159

31-12--2021 277 180

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/


 

 
 

Zwerfafval ruimen op de Vliedberg 
Werkplaats Groen is Groen van het ‘G1000 Burgerberaad Vliedberg 
duurzaam’ gaat van start met de eerste groene werkdag! Deze dag op 17 
september begint met opruimen. Op deze dag is weer de grootste 
wereldwijde opruimactie van het jaar: Word Clean Up Day 2022. 
 
Wie helpt er mee de Vliedberg schoner te maken? Diverse kartrekkers van 
de G1000 hebben zich al opgegeven. Van junior tot senior is welkom. 
Opgave voor 1 september a.s. kan via 
email groenisgroen2022@gmail.com . 
 

 

 
 

Thema-avond vleermuizen door Peter Twisk 
Datum: 26 oktober 2022  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen  
 
Met een lezing over vleermuizen starten we het tweede seizoen 
Dorpsnatuur-lezingen. Spreker deze avond is Peter Twisk. Meer info vind je 
HIER.  
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Landschapsbeheer op Steenenburg kan nog mensen gebruiken 
De landschapsbeheer groep op Steenenburg is al een aantal maanden 
bezig. Er is nog ruimte voor meer vrijwilligers.  
 
Iedere eerste zaterdag van de maand, van 9.00-12.30 uur verricht de groep 
werkzaamheden 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: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

Dorpsnatuur – prijswinnaars 
Vorige week is tuincoach Marleen van Tilburg op bezoek geweest bij de 
twee winnaars van de prijsvraag van de Dorpsnatuur-thema-avonden op de 
Vliedberg: Maarten Witlox en Maureen Lopulalan. 
 
Marleen laat ons weten:  
‘Het was fijn om deze mensen te bezoeken. Ik heb hen goed kunnen 
helpen. Ik was benieuwd hoe dat zou zijn, een prijs winnen is één ding, 
maar of je er dan ook wat aan hebt . . . . ? 
Maar gelukkig heeft het heel goed uitgepakt en waren het twee heel leuke, 
maar vooral ook helpende tuinbezoeken.’ 
 

 

 
 

Paul op pad 
Onlangs ging Paul Kreijger weer eens nachtvlinderen aan de Duinweg: 
“Het was een lekkere warme maandagnacht. De vlinder die boven op zijn 
lijstje staat, was er die nacht: de gevlamde uil, Actinotia polyodon, een 
schitterende uil en sowieso weer een nieuw soort voor ons stekkie. 
Het is een super vers dier, lijkt hier uit de pop gekomen te zijn, rups zit op 
sint-janskruid, moet kunnen dus. Ik ben er blij mee en een soort die er toe 
doet! Hoop dat er een populatie in ons gebied zit of komt. 
 
Was dinsdagochtend 03.45 weer thuis, daar het een mooie nacht was. 
Om 06.15 weer uit bed, om de gevlamde uil op de foto te zetten, later zou 
het heel heet worden en geen mooi licht meer. 
Stuur wat plaatjes van de gevlamde uil mee, die ik heb kunnen maken, 
aanschouw wat een prachtige nachtvlinder dit is!“ 
 
Meer foto’s van (nacht)vlinders vind je HIER. 
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Puur Natuur in het Vlijmens Ven 
Natuurmonumenten maakt tegenwoordig podcasts over natuur. Er is er nu 
ook een over het Vlijmens Ven. 
Een podcast is een soort radioprogramma dat je beluistert waar en 
wanneer het jou uitkomt: als je de was doet, in de sportschool, in de trein 
of auto, als je hardloopt, verzin het maar. Om hem te beluisteren stream of 
download je een podcast via Acast een podcast-app op je iPhone (Apple 
Podcast) of Android (Stitcher). 
 
In deze podcast neemt boswachter Lianne Schröder je 24 minuten lang 
mee op pad door het herstel van de blauwe graslanden in het Vlijmens Ven. 
 

 

 
 

Tentoonstelling 50 jaar milieubeweging in Brabant 
Op vrijdag 16 september opent in het provinciehuis de tentoonstelling: 50 
jaar milieubeweging in Brabant. De tentoonstelling laat de veelzijdigheid 
van de milieubeweging zien. Toen en nu. 
  
Je bent van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn! Ga voor 
meer info naar 50 JAAR BMF 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• Elke eerste zaterdag v.d. maand: Natuurbeheer Steenenburg 

• 05 sep: Repair Café Elshout 

• 17 sep: Clean up day op de Vliedberg 

• 27 sep: Samen Luchtkwaliteit meten 

• 11 okt: Ledenbijeenkomst in Elshout 
• 12 okt: Repair Café Drunen 

• 26 okt: Thema-avond vleermuizen 

• 23 nov: Thema-avond insecten 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 17 sep: Zoogdierdag 2022 

• 23 sep-5 okt: Bodemdierendagen 2022 

• 29 okt: Landelijke Roofvogeldag 

• 12 nov: Ravon-dag 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 

 

 (Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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

 

 

 

Advertenties 

https://shows.acast.com/puurnatuur/
https://itunes.apple.com/us/podcast/puur-natuur/id1344860416?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/puur-natuur/id1344860416?mt=2
https://www.stitcher.com/podcast/natuurmonumenten/puur-natuur-een-podcast-van-natuurmonumenten
https://play.acast.com/s/puurnatuur/vlijmensven
https://spits-online.nu/platform/EC7zImylecOEDa5aeSA8/cbp/3c50c67c0c2f742c47f42299d1fab256&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL3Byb2plY3QvdGVudG9vbnN0ZWxsaW5nLTUwLWphYXItbWlsaWV1YmV3ZWdpbmctaW4tYnJhYmFudC0xNi1zZXB0ZW1iZXIv
https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl


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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