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Wandeling Nederhemert 
zondag 14 augustus 2016 
Tijd: 10.00 uur 
Locatie: Speeltuin Nederhemert-Zuid 
Gids: Peter van der Velden 
Deelname is gratis, men hoeft zich niet aan te melden.  
 
Tot omstreeks 1460 lag Nederhemert geheel ten noorden van de 
Maas. De rivier stroomde vanuit het oosten tot Nederhemert, 
maakte een grote bocht verder westwaarts richting Heusden en 
vandaar weer terug tot Nederhemert, om vervolgens verder richting 
Woudrichem te stromen. In of nabij 1460 werd de bocht op 
natuurlijke wijze afgesneden, waardoor een deel van Nederhemert 
ten zuiden van de Maas kwam te liggen. In 1481maakten inwoners 
van 's-Hertogenbosch de nieuwe rivierloop beter bevaarbaar, zodat 
hun schepen geen tol meer aan Heusden hoefden te betalen. Tot 
1904 zou Heusden aan een dode Maasarm liggen, waarna het 
graven van de Bergse Maas ervoor zorgde dat de hoofdstroom weer 
langs Heusden ging lopen en Nederhemert-Zuid samen met Bern op 
'Het Eiland' kwam te liggen.  
 
Ga voor recente foto’s naar www.natuurenmilieuheusden.nl.    
 

 

 
 

Nieuwe mijlpaal: 200 leden! 
Vaak lees je in de pers dat organisaties die zich met natuur en milieu 
bezig houden steeds minder leden krijgen. Zo niet bij de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden.  
Afgelopen maand konden we ons 200

ste
 lid inschrijven, Kees van 

Duin uit Vlijmen. Kees is al actief in de werkgroep Natuurbeheer. 
 
Op de foto reikt voorzitter Joost van Balkom, tijdens de pauze van 
de werkgroep-activiteit, een vlinderplant uit aan Kees om dit feit 
luister bij te zetten.  
 
Volgens Kees de eerste keer dat hij een plant cadeau kreeg. 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Verenigingsactiviteiten/Wandelingen/Wandeling-Nederhemert-Zuid-augustus-2016


 

 

Weidevogels De Zeeg 2016 
Ook in 2016 is de Weidevogelgroep De Zeeg weer actief geweest. 
De meest voorkomende weidevogel in de Zeeg is de kievit. 
Daarnaast komen ook de scholekster en de wulp er voor.  
Het hele verslag is te vinden op www.natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Verder staat in het verslag een drone-test beschreven, en een 
Technasium-project over bescherming van jonge dieren tijdens het 
maaien van weilanden. 
Meer informatie over de drone-proeven vind je op 
brabantslandschap.nl/vogelen-met-weidevogeldrone . 
 
Verder kun je de nieuwsbrief van de Weidevogelbeschermingsgroep 
Waalwijk, werkzaam in Waalwijk en Heusden, HIER  vinden. 
  

 

 
 

EnergiekHeusden: ‘Drunen-Noord bespaart’ is een succes 
Het doel van het project ‘Drunen Noord bespaart’ is om 
huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van energiebesparende 
maatregelen. Tegen een gereduceerd tarief konden 
belangstellenden uit Drunen-Noord een uitgebreid energieadvies op 
laten stellen.  
 
Circa 130 huishoudens maakten daar gebruik van en 110 adviezen 
werden er uitgebracht. Tot nu toe zijn er in 40 woningen 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd, vooral met 
spouwmuurisolatie, maar ook  door plaatsing van zonnepanelen.  
 
Energiek Heusden en de gemeente willen het project uitbreiden 
naar de hele gemeente. Hiervoor is € 35.000,- nodig. Er wordt 
momenteel bekeken hoe dat bedrag bijeen gebracht kan worden.  
 
Ga voor het hele bericht naar www.energiekheusden.nl .  
 

 
 

 

Nieuwe maaimethode moet biodiversiteit bij Drunen en Andel 
verbeteren 
De provincie Noord-Brabant is gestart met de pilot 'sinusmaaien' 
langs de N267 tussen Drunen en Andel. Op die manier wil de 
provincie onderzoeken of een andere manier van maaien beter is 
voor de ontwikkeling van flora en fauna langs de wegen. De pilot 
duurt 1 tot 3 jaar.  
 
Bij sinusmaaien wordt afwisselend in de breedte en hoogte gemaaid 
en ook de maaiperiodes verschillen. Het is de bedoeling dat 
daardoor diversiteit in de ontwikkeling van begroeiing 
ontstaat, planten en bloemen meer kans krijgen om te bloeien en 
dat niet-gemaaide vegetatie een overwinteringsplekken en 
schuilgelegenheden vormt voor insecten en andere kleine dieren. 
 
(Bron: Brabants Dagblad) 
 

 
 

Heusdense sjoemelstroom  
In de vorige Digituurlijk plaatsten we een oproep om op te komen 
voor minder sjoemelstroom en meer groene stroom in Heusden.  
 
Inmiddels hebben 39 mensen de petitie getekend.  
 
Heb je dat nog niet gedaan? Het kan nog steeds op 
www.petitiestarter.nl. 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/vogels/PDF%20documenten/Weidevogels%20De%20Zeeg%202016%20%282%29.pdf
http://brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/vogelen-met-weidevogeldrone/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/vogels/PDF%20documenten/15.%202016_0717%20Nieuwsbrief%204.pdf
http://www.energiekheusden.nl/nieuws/35/?n=30
https://www.petitiestarter.nl/petitions/dromen-doen-heusden-100-groen
http://www.energiekheusden.nl/back-site/upload/energiekheusden/nieuws/_600x600/12832310_1693560687589794_2464551475602867617_n_20160623132217946.jpg


 

 

Brabanders lopen gezondheidsrisico’s door intensieve veehouderij  
Dat is de conclusie uit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek 
naar het effect van veehouderijen op de gezondheid van mensen die 
in de omgeving wonen. Oorzaak is vooral de uitstoot van fijn stof en 
ammoniak.  
 
Zoals uit onderstaande figuur blijkt is het aantal varkens in onze 
gemeente met 6.100 stuks relatief beperkt.  
 
Een aantal partijen in de Provinciale Staten (VVD, CDA, PVV, CU/SGP 
en 50PLUS (samen 29 zetels)) willen alleen een stop in de meest 
veedichte gebieden als de intensieve veehouderij in andere delen 
van Brabant mag groeien. Het blijft dus opletten om uitbreiding in 
Heusden te voorkomen. 

 
 
Ga voor meer info naar Ledenbrief 53 'Stop de stank Deurne' . 
 

 

 
 
 

 
 

Meer vogels in de tuin?  
Het vogelvriendelijk inrichten van de tuin is erg belangrijk. Want zo 
helpt u vogels. Ze vinden bij u dan natuurlijk voedsel en veilige rust- 
en nestplaatsen. Belangrijk uitgangspunt voor zo’n tuin is variatie. U 
mag wel netjes zijn, als de tuin maar niet te steriel is.  
 
Wat moet je wel doen? 

1. Leg een grasveldje aan in plaats van de tuin te betegelen.  
2. Kies voor dichte bomen en struiken; die bieden beschutting 

en voedsel.  
3. Varieer met hogere, lagere en bodem bedekkende 

inheemse plantensoorten die in verschillende jaargetijden 
bloeien.  

4. Zorg voor niveauverschillen met geleidelijke overgangen 
van lage beplanting naar struiken en bomen. 

 
Ga voor nog meer tips over wat je kunt doen, en wat je niet moet 
doen naar www.vogelbescherming.nl . 
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 

 

 

 

http://downloads.stopdestank.nl/ledenbrief/ledenbrief_53.pdf
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuininrichting
http://www.vogelbescherming.nl/


Advertenties 

Zonnebloempitten voor de voedertafel 

 Op duurzame geteeld door Fa Valckx, 
aangesloten bij de stichting 
Veldleeuwerik, promotor van duurzame 
akkerbouw; 

 Af te halen in Hedikhuizen na telefonische 
afspraak via  Geert Schalken: 06 12 33 06 
13 

Nog meer weten? Google:  firma valckx 

zonnepitten.   

 


