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Kerstwandeling in de Duinen 
Datum: maandag 26 december 2022 
Tijd: 11.00 uur  
Locatie: De Drie Linden, Giersbergen 
 
Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is er weer de traditionele 
kerstwandeling.  
Onder leiding van Peter van de Velden kunt u na alle ontspanning 
binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus halen in de Loonse en 
Drunense Duinen. Graag aanmelding via vdveldenpj@gmail.com . 

 

 
 

Eindejaars Plantenjacht - Op zoek naar bloeiende planten in de winter 
Datum: woensdag 28 december 2022 
Tijd: 10.00 uur  
Locatie: Ontvang je na opgave 
 
Bloeiende planten in de winter; voor veel mensen een niet voor de hand 
liggende combinatie. Toch bloeien er ook in de winter nog veel planten. Dit 
jaar organiseren we een Eindejaars Plantenjacht op de Vliedberg.  
Op woensdag 28 december gaan we met gids Peter van de Velden op zoek 
naar bloeiende planten op de Vliedberg en omgeving. De ‘jacht’ begint om 
10.00 uur. De wandeling duurt in totaal twee uur. Deelname is gratis. Na 
aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl ontvang je de startlocatie. 
 

 

 
 

Dorpsnatuur op de Vliedberg 
De werkgroep Groen is Groen is in het kader van Dorpsnatuur en in overleg 
met gemeente Heusden gestart met verbeteren van het groen in de wijk 
Vliedberg, en ruimt en passant het zwerfafval op. Eerste activiteit was op 
19 november het inzaaien van taluds van de wadi bij Burg. van Houtplein. 
De groenmedewerkers van de gemeente Heusden, gaan zelf het talud aan 
de kant van het appartement-complex inplanten met bloembollen.  
 
Het hele bericht vind je HIER. Als je ook mee wilt doen, dan kun je dat ook 
via Facebook laten weten. De Dorpsnatuur locaties worden op de foto 
gezet door Ad Hartjes. 
 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:vdveldenpj@gmail.com
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.facebook.com/Vliedbergsbuurtblog/?paipv=0&eav=AfYjxfTNUOjRKLWFp62UIpR8iIFPLCkK9XG1HEUYbNAnICLs8ILJuH84iVMDLOgZCHc&_rdr
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20221216/door-de-lens-van-fotograaf-ad-hartjes/
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20221216/door-de-lens-van-fotograaf-ad-hartjes/


 

 
 
 

17 jaar monitoring van libellen 
In 2006 is Rien Melis begonnen met het monitoren van libellen in de 
Baardwijkse Overlaat. Rien loopt nog steeds, en niet alleen in de 
Baardwijkse Overlaat. Het monitoren gaat als volgt: ieder jaar vanaf 1 mei 
t/m 30 september loopt hij elke 14 dagen een vaste route. Als er te veel 
wind is, het te koud is of het regent mag er niet gelopen worden. 
  
In de 17 jaar dat Rien loopt zag hij 39 verschillende soorten libellen in de 
gemeente. Dat is meer dan de helft van het aantal (70) in Nederland 
voorkomende soorten libellen. Dit jaar liep Rien voor het eerst ook in het 
Vlijmens Ven. Alle resultaten zijn te vinden op onze site.  
Mooie foto’s van de libellen vind je HIER. (Foto: Rien Melis) 
 

 

 
 

Natuurontwikkeling op de Middel Akker – perceel 3564 
3564 is het kadastrale nummer van het perceel naast het perceel van 
Smeekens dat aan de Duinweg ligt. De Provincie bood dat aan voor 
natuurontwikkeling. Het zou worden gegund aan de inschrijver met het 
beste natuurplan. We hebben een poging gewaagd en kregen de volgende 
reactie: 
‘De investeringscommissie scoort dit plan met een uitstekend. 
Dit is een gedifferentieerd en compleet plan en voegt echt iets toe voor de 
biodiversiteit. De lat voor de natuurambitie van de Stichting Giersbergse 
Middelakker ligt hoog! Er is een uitgebreide en grondige analyse gedaan 
van de bodemtoestand, de huidige begroeiing en de omgeving van het 
perceel. Het inrichtingsplan is goed doordacht en de uitwerking van de 
beoogde flora en fauna is uitgebreid. 
De financiële onderbouwing is netjes. De kennis en motivatie van de 
inschrijver zijn duidelijk uitstekend, gezien de goede kwaliteit van het 
ingediende plan. Positief zijn de activiteiten van de inschrijver om ook 
elders in de omgeving nieuwe natuur te ontwikkelen.’ 
 
Met perceel 3564 kunnen we nog een hectare nieuwe natuur inrichten. Zie 
voor een reportage van het Brabants Dagblad hierover www.bd.nl.  
 

 

 
 

Ontwikkelingen op de Middel Akker - snipperpercelen 
Na de aankoop van de gronden van Piet Smeekens en daarna die van de 
familie van Bladel, was er een probleem: de gronden grensden niet aan 
elkaar. Ertussen lagen twee snipperpercelen; gelukkig wilden de eigenaren 
hiervan ook aan ons verkopen. 
 
De stoeptegels die nog in het gebied lagen hebben we inmiddels 
verwijderd. De coniferen, Amerikaanse eiken en (deels dode) Douglas 
sparren worden dit weekend verwijderd dan wel ongevaarlijk gemaakt voor 
wandelaars. En daarna planten we zo snel mogelijk inlandse loofbomen 
zoals eik, winterlinde, sporkehout, lijsterbes en berk. Meer details over de 
omvorming vind je HIER . 
(Foto: Ate Dijk) 
 

 

 
 

Ontwikkelingen op de Middel Akker – onderkomen vernieuwd  
De ruimte rond de gereedschap-container is onder handen genomen. De 
bessensorteerplaats van Piet, onder de overkapping, raakte in verval en is 
verwijderd.  
 
De golfplaten op en rond de sorteerplaats zijn gebruikt voor overkapping 
van de container, zodat deze niet verder aangetast raakt door weer en 
wind. Er waren genoeg platen om aan twee kanten een afdak te maken. 
Meer details over de herinrichting vind je HIER . 
(Foto: Ate Dijk) 
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Bestrijding EikenProcessieRups in 2022 
Dit jaar kozen Jaap en zijn geocachers in overleg met de gemeente locaties  
waar in 2021 veel overlast was van de eikenprocessierups (EPR).  De 
meeste nieuwe mezenkasten zijn geplaatst aan de noordzijde van de 
Roeivijver, langs de Honderdbunderweg, en bij de parkeerplaats bij de Drie 
Linden. 
 
Verder maakten zij alle eerder opgehangen nestkasten weer schoon. Langs 
de Heidijk was 95% bezet. De kasten die vorig jaar aan de Duinweg zijn 
geplaatst zijn voor 64% bezet geweest. Ook werd de berm van de Duinweg 
ingezaaid om zo EPR-vijandige insecten te stimuleren. Het hele rapport vind 
je HIER . 
 

 

 
 

Zandpaden en Karrensporen in de gemeente Heusden 
Bert van Opzeeland schreef het boek ‘Zandpaden en Karrensporen in de 
gemeente Heusden. 
De uitgave is alleen digitaal te verkrijgen. Er zijn veel links naar filmpjes 
gemaakt door René Esser, en een aantal verwijzingen naar onze vereniging. 
 
In de webshop  van de Heemkundekring kan je het boek gratis 
downloaden. 
 

 

 
 

Groene daken en meer watermaatregelen met subsidie 
Met een groen dak heb je extra isolatie: in de winter minder stoken en in 
de zomer minder heet binnen. Bovendien houdt zo’n dak water vast, dus 
minder water dat het riool in gaat. En het is goed voor de biodiversiteit.  
De gemeente geeft een vergoeding van 40 euro per vierkante meter, met 
een maximum van 750 euro per project of perceel. Minimum oppervlak is 
10 vierkante meter. 
 
Daarnaast zijn er ook nog twee subsidies voor het afkoppelen van 
woningen en percelen, zodat hemelwater op eigen terrein wordt 
opgevangen. En er is subsidie voor andere duurzaamheidsinitiatieven en 
innovaties, die bovenop de andere subsidies kunnen komen. Details en 
voorwaarden vind je HIER.  
 

 

 
 

Nationale Tuinvogeltelling 
Het is winter, en de mezen en roodborsten trekken weer de tuinen in. 
Gezellig, en leuk om naar te kijken. Precies daarom is de Nationale 
Tuinvogeltelling in de winter. De volgende Tuinvogeltelling is van 27 tot en 
met 29 januari 2023. Tienduizenden mensen tellen in dat weekend één 
keer een half uurtje de vogels in hun tuin. Die tellingen laten zien hoe het 
gaat met de vogels en zo helpen ze de vogels te beschermen. Help je mee? 
 
Schrijf je nu alvast in voor de nieuwsbrief van de Nationale Tuinvogeltelling. 
Extra leuk: als je je nu aanmeldt, ontvangt je gratis de Special Vogels 
Voeren én een kortingscode voor voer en voersystemen in de webshop van 
Vogelbescherming. Meld je nu HIER aan voor nieuws over de 
Tuinvogeltelling! 
(Foto: André van Drunen) 

 
 

 
 

Data Repair Café Drunen 2023 
Ook in 2023 is het Repair Café Drunen actief. Op zes woensdagavonden van 
19.00 uur – 21.00 uur in Buurthuis De Stulp in Drunen. 
  
Je kunt de volgende data alvast in jouw agenda reserveren: 1 februari, 12 
april, 7 juni, 30 augustus, 11 oktober, 6 december.  
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Energieloket Heusden 
Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in 
huis? Hoe werkt een warmtepomp? En kan ik subsidie krijgen voor isolatie? 
Dit zijn vragen die bij veel Heusdenaren spelen. Het Energieloket Heusden 
geeft informatie en advies bij alle vragen over energiezuinig wonen. 
 
Het Energieloket biedt onafhankelijke informatie over zonnepanelen, 
isolatie en warmte-oplossingen, subsidies en leningen. Ook kun je een 
gratis HuisScan doen. Je ziet dan in twee minuten hoe je de 
energierekening voor jouw woning kunt verlagen. Verder krijg je advies via 
telefoon of e-mail. 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Landschapsbeheer (diverse locaties) 

• Elke woensdag- en zaterdagmorgen: Natuurbeheer Duinweg 

• Elke 1e zaterdagmorgen v.d. maand: Landschapsbeheer Steenenburg 
 

• Ma 26 dec: Kerstwandeling 

• Do 28 dec: Eindejaars Plantenjacht 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
 
Agenda – Natuur en Milieu - Brabant 

• 8 december | Lezing over voedselbossen (Hilvarenbeek) 

• 11 december | Un Bietje Groene Wintermarkt (Tilburg)  

• 17 december | Met de natuurwerkgroep de hei op (Geldrop) 

• 18 december | Wandelen over de Molenheide (Sint Hubert) 

• 18 december | Wandeling Leenderbos: “Altijd wat te zien” (Leende) 

• 18 december | Natuurwandeling De Duiventoren (Dorst) 

• 25 december – 3 januari | Eindejaars Plantenjacht (landelijk) 

• 26 december | Wandeling: Dennendijkse bossen (Asten) 

• 27 december | Ommetje Heukelom (Heukelom) 

• 28 december | Stevige (snert)wandeling door Loonse en Drunense 
Duinen (Drunen) 

• vanaf 20 januari | Bedrijfsmodellen en marketing van voedselbossen 
(cursus) 

Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
 
Agenda – Natuur en Milieu - Nederland 

• 27-29 jan: Nationale Tuinvogeltelling. 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
 

 

 (Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

Wil je Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl ) 

 

 

 

 

http://www.regionaalenergieloket.nl/heusden
https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/lezing-over-voedselbossen-hilvarenbeek/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/un-bietje-groen-wintermarkt-tilburg/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/met-de-natuurwerkgroep-de-hei-op-geldrop/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/wandelen-over-de-molenheide-bij-sint-hubert/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/wandeling-leenderbos-altijd-wat-te-zien/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/natuurwandeling-de-duiventoren-dorst/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/eindejaars-plantenjacht-landelijk/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/wandeling-dennendijkse-bossen-asten/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/ommetje-heukelom/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/stevige-snertwandeling-door-loonse-en-drunense-duinen/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/stevige-snertwandeling-door-loonse-en-drunense-duinen/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/groene-agenda/bedrijfsmodellen-en-marketing-van-voedselbossen/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nmf-groene-agenda/#brabant
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl


 

Advertenties 

 

 

 

 


