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Lezing: Eikenprocessierups bestrijden met … insecten 
Datum en tijd: woensdag 18 januari, 19.30 uur 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat, Vlijmen-Vliedberg. 
Eikenprocessierupsen veroorzaken overlast. Dat gaat in golven, het ene jaar 
wat meer, dan weer wat minder. Bestrijding vindt vaak plaats met een 
biologisch gif. Ook worden op veel plaatsen nestkasten opgehangen en 
wordt de groei van een gevarieerde vegetatie van inheemse planten 
gestimuleerd. Dat gebeurt allemaal al in de gemeente Heusden.  
 
Ton Stokwielder, uit Waalwijk, ontwikkelde nog een methode: het 
vlinderfilterhotel. Op woensdag 18 januari geeft Ton een lezing over de 
verschillende manieren om de eikenprocessierups aan te pakken, en de 
voor- en nadelen van deze methodes. Graag aanmelden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Repair Café Drunen, woensdagavond 1 februari 2023 
Heeft u een fiets met een lekke band of doet de verlichting van uw fiets het 
niet meer? Zit er een naad los van uw kledingstuk? Is uw elektrische 
apparaat kapot? Kom dan naar het Repair Café. Een heel team van 
deskundige reparateurs zit klaar om samen met u te kijken of uw kapotte 
spullen gerepareerd kunnen worden. 
 
We beginnen om 19.00 uur en eindigen de repareeravond om 21.00 uur. 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen (ingang via de 
zijdeur van het gebouw aan de Beethovenlaan). Eventuele nieuwe 
onderdelen graag zelf meenemen. Reparatie is gratis, een kleine vrijwillige 
bijdrage om de onkosten van te betalen, wordt op prijs gesteld. 
 
 

 

 
 

Dorpsnatuur - Komende activiteiten: 
Op woensdag 15 februari zal er een lezing zijn over Gierzwaluwen. Nadere 
informatie in de volgende Digituurlijk en op onze website. 
 
Op zaterdag 18 februari zal bomen-expert Ton Stokwielder ons tijdens een 
bomenwandeling uitleggen hoe je in de winter boomsoorten kunt 
herkennen aan hun knoppen, twijgen en stammen. 
 



 

 
 

 

Noteer deze datum; zaterdag 13 mei 2023 
Onze vereniging gaat aandacht besteden aan haar 40-jarig bestaan! 
Dit jubileum gaat plaatsvinden in de foyer en filmzaal van de Voorste Venne 
te Drunen op zaterdag 13 mei 2023 vanaf 19.00 uur. Voor het feestelijk 
tintje van deze dag word je ontvangen met een kopje koffie en nadien gaan 
we een toost uitbrengen op dit heugelijke feit. Tussendoor vertonen we de 
film Wolf van Cees van Kempen. 
 
Deze uitnodiging is alleen voor leden, maar je mag samen met iemand 
anders komen, meer informatie volgt. 

Laat ons vast weten via info@natuurenmilieuheusden.nl  of wij je 

mogen begroeten op zaterdagavond 13 mei en of je met 1 of 2 personen 
komt. (Foto: Pixabay.com) 
 

 

 
 

Huiszwaluwen aan de Ruidigerdreef 
Aan de Ruidigerdreef zit een huiszwaluwen-populatie van in totaal 
ongeveer 40 nesten. Er is zorg over de continuïteit van deze kolonie, omdat 
de eigenaar al op leeftijd is en geen opvolger heeft. Willemien de Groot, 
ons lid dat daar inventariseert, heeft in overleg met bestuurslid Fons van 
Dijk contact gezocht met het Brabants Landschap. Uitkomst is dat er nu een 
subsidie is toegezegd voor de financiering en levering van een 
huiszwaluw/vleermuis-til. Deze komt bij de overbuurman. Zo krijgen de 
vogels de tijd om de nieuwe huisvesting te vinden. 
 
Wij als vereniging zorgen voor de stort van de betonplaat met de nodige 
montage ankers, en voor het opbouwen van de til. Hiervoor is nog geld 
nodig. Wie wil helpen bij de sponsoring, de betonplaat en het opbouwen? 
Laat het weten via info@natuurenemlieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Jaarverslag Landschapsbeheer Steenenburg 
Het afgelopen halfjaar voerde een groep vrijwilligers landschapsbeheer op 
Landgoed Steenenburg uit. Het Landgoed is in ontwikkeling, waarbij 
landbouw plaatsmaakt voor woningbouw en een zorgcampus. De natuur op 
het landgoed maakt deel uit van het Natuur Netwerk Brabant.  
 
De groep startte in mei. Inmiddels zijn er elke eerste zaterdagmorgen van 
de maand met veel plezier zes vrijwilligers aan het werk. Een verslag over 
het uitgevoerde werk vind je HIER. 
Ook interesse om mee te helpen? Meld je dan aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

 
 

Landschapsbeheer op de woensdagmorgen 
Op de Facebookpagina van de woensdag-beheergroep lees je weer een 
mooi overzicht in beeld en tekst over de wekelijkse werkzaamheden. 
 
Na de november-werkzaamheden aan het Nieuwkuijkse Wiel en de 
Baardwijkse Overlaat, volgden in december de werkzaamheden aan de 
Heidijk en in de Hooibroeken.  
 Aan variatie geen gebrek, in locaties, in werkzaamheden. En de appelflap 
gaat er altijd goed in. 
 

 

 
 

NMVH – In het nieuws 
In het Brabants Dagblad stond na de feestdagen een mooie reportage over 
de wandeling op tweede kerstdag onder leiding van Peter van der Velden. 
Na alle ontspanning binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus halen 
in de Loonse en Drunense Duinen. 
 
Een leuke sfeerreportage over de wandeling met dertien deelnemers op  
www.bd.nl.  
 



 

 
 

Resultaten Eindejaars Plantenjacht 
Dit was alweer de negende keer dat de Eindejaars Plantenjacht plaatsvond: 
tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. De 
langdurig droge zomer en een koude decemberweek resulteerden in een 
gemiddelde van minder dan 10 soorten per telling. 
 
In onze gemeente telden we op twee locaties: in de Vesting Heusden en op 
de Vliedberg in Vlijmen. In de Vesting vonden we 15 bloeiende soorten, op 
de Vliedberg slechts 10. We zagen de landelijke top 8 in onze gemeente. 
Uitleg over resultaten vind je op NatureToday; de soorten per locatie, 
waaronder onze waarnemingen zie je HIER.  
 

 

 
 

Herenboeren in de Langstraat 
Herenboeren De Langstraat is een initiatief van een groep inwoners uit die 
regio. Ze verkennen de mogelijkheid om samen een kleinschalig gemengd 
boerenbedrijf te starten; een zogenoemde Herenboerderij.  
 
Samen met circa 200 huishoudens neem je een boer in dienst en samen 
met die boer run je een coöperatie. De opbrengst wordt in weekpakketten 
verdeeld. Uiteindelijk zijn er 500 monden die van de boerderij eten. Het 
zoekgebied voor de grond strekt zich uit rondom Waalwijk, Drunen, 
ruwweg tussen Vlijmen en Waspik, ten zuiden van de Bergsche Maas en ten 
noorden en westen van de Loonse en Drunense duinen.  
 
Meer info vind je op Facebook  
 

 

 
 

Klaar voor de Nationale Tuinvogeltelling? 
Het is bijna zover. Over twee weken kun je samen met tienduizenden 
anderen vogels tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel op vrijdag 
27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half uur de vogels 
in je tuin of op je balkon. Vorig jaar telden 170.000 deelnemers ruim 2,4 
miljoen vogels.  
 
Ben je al goed voorbereid? Ligt er wat vogelvoer klaar? Heb je je verrekijker 
gepoetst? De buren uitgenodigd om het gezellig te maken? Meedoen is 
leuk en gemakkelijk, en met jouw telgegevens help je ons de vogels te 

beschermen. Klik hier voor meer info. 

 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer diverse locaties 

• Elke woensdag- en zaterdagmorgen: Natuurbeheer Middel Akker. 

• Elke eerste zaterdagmorgen: Landschapsbeheer Steenenburg. 
- Meedoen? Mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl ! 

 

• Wo 18 jan – Lezing over bestrijding EikenProcessieRups 

• Wo 1 feb – Repair Café Drunen 

• Wo 15 feb – Lezing over gierzwaluwen 

• Za 18 feb – Wandeling herkennen van boomsoorten in de winter 

•  
- HIER vind je meer info over de verenigingsactiviteiten 

 
Agenda – Natuur en Milieu – overig 

- Groene agenda BMF (Brabant) 
 

• 27-29 jan – Nationale Tuinvogeltelling 
- NatureToday agenda (landelijk)  

 

 

 (Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 



 

 

 

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