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Wandeling in de Moerputten 
Onze gids, Peter v.d. Velden, leidt U met veel enthousiasme 
rond in de Moerputten.  
De Moerputten is een 118 hectare groot gebied en een van 
weinig overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van de 
rivieren. 
Deze wandeling is zondag 8 oktober 2017 en we starten om 
10.00 uur. 
Verzamelen doen we op de Moerputtenweg, net buiten 
Vlijmen. 
 

 

 

De landelijke natuurwerkdag 
Zaterdag 4 november is er weer de landelijke Natuurwerkdag. 
Onze vereniging gaat aan het werk in het Vlinderveld dat 
gelegen is aan de Kanaalweg in Drunen.  
Programma: 
9.00 uur:   start van de dag 
10.30 uur: pauze, koffie met appelflap 
12.30 uur: pauze, erwtensoep met worstenbrood  
13.00 uur: einde van de dag 
Je kunt je opgeven via www.natuurwerkdag.nl en voor 
informatie kun je terecht bij Joost van Balkom: 06-14757892. 
 

 

 

Landschapsbeheer 
Op de eerste zaterdag van de maand, van september t/m 
april, gaan we weer werken in de Baardwijkse Overlaat en wel 
van 09.00 uur - 11.45 uur. Op 7 oktober beginnen we in 
natuurpark “de Ottershoek: gelegen aan de kanaalweg in 
Drunen tegenover de afgraving.  
Contact: Joost van Balkom 06-14757892. Iedereen is welkom. 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.denbosch-cultuurstad.nl/Categorie/Moerputten
https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php


 

 

Bijenproject Food4Bees mislukt! 
Gemeente Heusden en NMVH gaan zelf aan de slag! 
Eind mei kregen wij van Piet de Jong, van subsidieplatform de 
Langstraat een mail met het verzoek iets te doen aan de zorg 
voor de wilde bijen. 
 
De provincie zorgde voor de Food4Beessubsidie en ook het 
platform de Langstraat kon bijspringen. Wij waren direct 
enthousiast.  
Te meer omdat wij al met verschillende kleinschalige 
projecten voor bijen bezig waren.  
 
Lees verder 
 

 

 

De woensdagmorgenploeg van Landschapsbeheer 
Wat houdt landschapsbeheer nu eigenlijk in? Er wordt 
gemaaid, gesnoeid, opgeruimd enz., maar hoe ziet dit er in 
werkelijkheid uit.  
Paul van Erve heeft over het werk de film ‘Natuurwerken’ 
gemaakt. De film duurt 10 minuten. Je vindt hem op  Youtube.  
Hier is goed te zien dat er ook aan veiligheid is gedacht. 
 

 

 

De Hemelrijkse waard 
Dit gebied aan de Oijense dijk in Oijen is een nieuw 
ontwikkeld natuurgebied. Overal zie je eenden, zwanen en 
ganzen. Ook kluten en roofvogels zijn er te zien. 
Ben je natuur en/of vogelliefhebber dan is een bezoek zeker 
waard. 
Lees verder of bezoek de site. 
 

 

 

Bijzondere paddenstoelen 
Nu het najaar in aantocht is zien we overal al de verschillende 
paddenstoelen tevoorschijn komen als vruchten van in de 
voedingsbodem aanwezige mycelia of zwamvlokken van 
hogere schimmels. 
 
Er is een enorme variatie in vorm, kleur en standplaats en elke 
soort stelt weer eigen eisen aan de leefomgeving. De 
vliegenzwam is hierbij wel een van de meest aansprekende 
soorten. 
 
Lees verder  
 

 

 

Nacht van de Nacht 
Dit jaar zetten 11 bekende Nederlanders zich in voor de Nacht 
van de Nacht. Tijdens de Nacht van de Nacht op 28 oktober 
doven bedrijven en gemeenten reclameverlichting en 
aanlichting van gebouwen. 
 
Ook worden er diverse evenementen in het donker 
georganiseerd. 
 
Lees verder 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuureducatie/natuureducatie_algemeen.php#0
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuureducatie/natuureducatie_algemeen.php#0
https://www.youtube.com/watch?v=nIiFi5uW0Tc&feature=youtu.be
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/beheer_natuurgebieden/beheer_natuurgebieden_algemeen.php#0
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/03/hemelrijkse-waard-450-voetbalvelden-aan-nieuwe-riviernatuur-geopend.aspx
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/communicatie/overige_artikelen.php#0
https://spits-online.nu/platform/RJ1I3bqGzrJ4YDIEQraf/cbp/6226c5b0f6a9b68f3dee542ab5c34545&u=aHR0cDovL3d3dy5icmFiYW50c2VtaWxpZXVmZWRlcmF0aWUubmwvbmlldXdzL21hcmlhLWhlaWpkZW4tZW4tYmVybmljZS1ub3RlbmJvb20tbmlldXdlLWFtYmFzc2FkZXVycy1uYWNodC1uYWNodC8=


 (Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

 

 

 
 

Afval weetjes – wat is echt glasafval en wat is grijs? 
Waarom mag een ovenschaal of theeglas niet in de glasbak?  
Wit, bruin en groen glas: wel of niet scheiden?  
En spiegels, medicijnpotjes en servies?  
 
Ga voor de antwoorden naar afvalweetjes 
 
 
 
(Bron: Brabants Dagblad) 
 

 

 
 
 

 

Apps voor natuurliefhebbers 
De App Vogelzang behorende bij de veldgids vogelzang van Dick de 
Vos is gratis te downloaden, heeft goede afbeeldingen van vogels en 
geeft verschillende geluiden per soort. 
 
Een App die leuke mogelijkheden biedt is Pl@ntNet een applicatie 
om planten te identificeren door het maken van foto's. De app 
werkt het beste wanneer de foto op een specifiek onderdeel van de 
plant gericht is. Foto's van boombladeren tegen een effen 
achtergrond geven ook goede resultaten.  
 
De app Obsidentify werkt ook met foto’s maar geeft je feilloos de 
naam van alle dag- en nachtvlinders, wantsen, libellen en 
lieveheersbeestjes die voor je lens komen. (Alleen voor Android.) 
 
Ken je ook een goede app? Laat het ons weten! 
 
(Bron: Nieuwsbrief Madese Natuurvrienden) 
 

 

 
 

BMF start meldpunt overlast veehouderij 
De Brabantse Milieufederatie stelt een meldpunt in voor bewoners 
die overlast ervaren van veehouderijen door falend toezicht van 
gemeenten. Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant onder 
15 Brabantse gemeenten blijkt dat het toezicht in maar liefst 12 
gemeenten tekortschiet, waardoor omwonenden in de stank zitten 
en aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld. 
 
Lees verder  
 

 

 
 

Ruimte genoeg voor meer zonnepanelen op Nederlandse daken 
Volgens organisatie Natuur & Milieu is er nog ruimte voor 145 
miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Dit zou goed zijn 
voor 40 procent van de energiebehoefte in Nederland. 
 
Dat de Nederlandse markt voor zonnepanelen groeiende is, is geen 
verrassing meer. Talitha Koek van Natuur & Milieu vertelt dat het 
rendement van zonnepanelen is verdubbeld en de kosten ruim 
gehalveerd zijn. In Nederland liggen op dit moment ongeveer 6 
miljoen zonnepanelen, samen goed voor 1,5 Gigawatt. Dit kan een 
besparing opleveren van 6 miljard euro. Veel dakoppervlakte wordt 
op dit moment nog niet benut. Zonde, vindt Koek, want er valt nog 
veel te winnen. 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/duurzaamheid/duurzaamheid_algemeen.php#0
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/bmf-start-meldpunt-overlast-veehouderij/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 
 


