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Samen Luchtkwaliteit meten! 
Datum: 27 september  
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: Locatie: Den Elshof, T.H.J.Rijkenstraat 10A  te Elshout. Samen 
Luchtkwaliteit meten!  
 
Op deze avond stellen wij u voor aan onze techneuten en krijgt u te horen 
wat er allemaal staat te gebeuren als uzelf een sensor aanschaft om fijnstof 
te meten. Praktische zaken zoals registratie, waar een kastje dient te 
hangen, wifi-instellingen, enz. En hoe onze techneuten u hierbij helpen. 
 
En op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/  kun je zien waar in 
Heusden al gemeten wordt! 
In de pauze kunt u onze fijnstofsensor en andere sensoren van dichtbij 
bekijken, een sensor bestellen. 
Verder gaan we drie sensorens verloten onder de bezoekers. 

 

 

 
 

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.  
 

 

 
 

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 . 

Met opmaak: Lettertype: Vet
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Het bestuur – Ontwikkeling herkomst leden 
De meeste van onze leden komen uit Drunen (137) en uit 
Vlijmen (62). Dat zijn de grootste kernen van de gemeente, dus 
zo gek is dat niet.  
Als we het ledenaantal uitdrukken als percentage van het 
aantal inwoners, dan scoren Herpt (2.4%) en Hedikhuizen 
(1.1%) het hoogst; Drunen staat dan op plaats drie met 0.8%. 
 
Wat verder opvalt is het toenemend aantal leden van buiten de 
gemeente: van 16 naar 34 in de laatste 12 jaar. Die 16 kwamen 
voor een groot deel uit de nabije omgeving; de toename van 18 
komt vaak ook verder weg. Meest bezoekers van Duinweg 68. 
 
 
 

 

 
 

Natuurbeheer – Woensdagmorgen groep 
De woensdagmorgen groep werkt op verschillende plaatsen in de 
gemeente. In onze eigen eendenkooi in Drunen en in de Ottershoek. Maar 
ook langs de Heidijk voor de gemeente, aan het Drongelens Kanaal voor het 
Waterschap Aa en Maas, en in de Hooibroeken voor Natuurmonumenten. 
 
Deze groep heeft een eigen Facebook-pagina waarop ze in woord en beeld 
verslag doen van de werkzaamheden. 
De laatste maand was de groep vooral actief in de Baardwijkse Overlaat, 
langs de Heidijk en in Eendenkooi Ter Kwak. 
  

 

 
 

Natuurbeheer – Duinweg 
De werkgroep is bezig om een beheerplan voor alle verworven percelen 
aan de Duinweg te maken. Het wordt een meerjarenplan, met een 
verdeling van de werkzaamheden per maand.  
 
Voor het perceel aan de Duinweg kregen we een subsidie van EUR 32.000. 
Die is bedoeld voor functiewijziging van landbouw naar natuur, voor 
inrichting en voor verwervingskosten (notaris). 
We gaan verder met het aanvragen van een subsidie voor het andere 
aangekochte landbouwperceel. 
 

 

 
 

Natuurbeheer Steenenburg 
De natuurwerkgroep Steenenburg heeft inmiddels vier keer gewerkt. Dat 
doen ze op elke eerste zaterdag van de maand. Ze hebben intussen al wat 
mooie opruimwerkzaamheden uitgevoerd, paden vrij gesnoeid van 
overhangende beplanting, zwerfvuil geruimd en takhout op nette stapels 
gelegd.  
 
Daarnaast hebben we van de gemeente Heusden nieuw gereedschap 
gekregen waar we mee vooruit kunnen! Ook meedoen? Meld je aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl ! 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Nieuwe natuur langs de Meerdijk in de Zeeg 
De gemeente gaat een aantal percelen langs de Meerdijk inrichten als 
natuur. Het gaat om de percelen ten westen van ‘De Driewiel’ in De Zeeg. 
‘De Driewiel’ is een gebiedje dat de woensdagmorgengroep-natuurbeheer 
mee onderhoudt (zie Facebook-pagina op 13 juli). 
 
Deze herinrichting gaat om compensatie voor natuur die op andere 
plaatsen in de gemeente moest wijken (Rood voor Groen regeling). 
Meer info vind je HIER (onder agendapunt 7). 
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Heusdense subsidies voor het vergroenen van je tuin of dak 
Op de website van de gemeente kun je via het menu groene subsidies 
vinden: je gaat dan van ‘inwoners’ – ‘Heel.Heusden.Duurzaam’ – ‘Groen & 
Water’ naar ‘Subsidies’. Daar staan de Regenton-actie, en een subsidie 
‘Buurtnatuur en buurtwater’ van de Provincie. Gebruik je de zoekfunctie en 
zoek je op ‘subsidie’, dan krijg je een lijst met 76 verschillende subsidies, 
waarvan 31 over regelgeving. Alles door elkaar.  
 
Verder is er ook de Groenesubsidiewijzer.nl, gelanceerd door Milieu 
Centraal. Deze geeft een actueel overzicht van beschikbare subsidies voor 
het vergroenen van tuinen per gemeente. Daar staan ook nog beschikbare 
subsidies van het Waterschap voor groene daken, tegels uit de tuin 
verwijderen en voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool. 
 

 

 
 

 
 

Nieuw in de foto-galerij 
Deze zwarte specht heeft in een paar weken tijd zijn nest uitgehakt, dat 
was in maart 2021. Daarna heeft vrijwel zeker een boommarter het nest 
geplunderd. Iets later is namelijk een sperwernest een eindje verderop ook 
bezocht; bij dat nest hing een wildcamera.  
 
Afgelopen winter en voorjaar zaten er bosuilen in het nest. Deze foto's en 
nog veel meer staan in de fotogalerij 
[https://gallery.natuurenmilieuheusden.nl] 
(Info en foto's van Martin Vissers) 
 
 

 

 
 

Twee nieuwe websites 
Sinds 7 juli is de website Tuintelling.nl opgedeeld in twee nieuwe websites: 
www.Tuintelling.nl en www.Jaarrondtuintelling.nl .   
 
Op de vernieuwde Tuintelling.nl vind je voortaan de korte, jaarlijks 
terugkerende tellingen. Bijvoorbeeld de Tuinvlindertelling, 
Bodemdierendagen, Egeltelling en Mollentelling; tellingen die één of enkele 
dagen duren.  
Op Jaarrondtuintelling.nl tel je het hele jaar door dezelfde soortgroepen: 
vogels, (dag-)vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Je kiest 
zelf welke soortgroepen je wilt tellen, en brengt die minimaal tien keer per 
jaar in kaart in jouw tuin. 
 

 

 
 

NatuurStreken en de pad met een luchtje....  
NatuurStreken brengt natuur- en landschapsbeheer niet als droge kost, 
maar snel, tastbaar en met een knipoog. Voor liefhebbers van amfibieën is 
er een nieuwe, ultra-lange aflevering gemaakt. Hierin gaan Jochem en Joost 
op bezoek bij Marco Renes en Ignas van Bebber om meer te leren over een 
pad met een luchtje. 
 
Op de Nulandse Heide loopt een kweekprogramma voor de knoflookpad. 
De padden die daar worden geboren worden gebruikt voor herintroductie 
van dit bijzondere beestje.  
Klik HIER voor de video. Eerdere afleveringen van NatuurStreken vind je in 
de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld. 
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Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

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

• 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 

• 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 ) 
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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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