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Wandeling Giersbergen en omgeving 
Datum en tijd: 21 augustus, 19.00 uur. 
Verzamelen: Herberg den Dries, Duinweg 65 in Drunen. 
Gids: André van Drunen. 
 
We beginnen met 20 minuten film met drone-beelden van het 
gebied. Daarna gaan we de route van de drone bewandelen.  
Onderweg komen we eerst bij het natuurgebied van Piet Smeekens.  
Tijdens de verdere wandeling ziet en hoort u welke dieren er 
allemaal in het gebied leven, we bezoeken onder andere de 
observatie/schuilhut, de bijenkasten, de solitaire bijen, de 
dassenburcht en komen we door de poort van Giersbergen. 
 
Activiteit is voor elke leeftijd. Afstand ongeveer 3 km, duur ongeveer 
twee uur. Deelname is gratis, en op eigen risico. En neem een 
zaklamp mee (bewolkt weer, uitlopen van de wandeling). 
Aanmelden gewenst via info@natuurenmilieuheusden.nl  
 

 

 
 

NMVH doet mee aan Nationale Burendag 
Op zaterdag 22 september is de Nationale Burendag. In de Sint 
Janshof zijn dan tal van activiteiten voor jong en oud. Onze 
vereniging zal er ook aan deelnemen.  
 
Heb je tijd en zin om mee te helpen bij de voorbereiding en/of op de 
dag zelf, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl of 
via 06 826 80 826 (Harry). 
 

 

Glossy nu ook te koop in Heusden 
In de vorige Digituurlijk meldden we al dat de Glossy was bijgedrukt, 
en weer te koop was bij Sikkers. Inmiddels is  
‘Heusden …. Een groene gemeente!’ ook voor EUR 6.50 te koop in 
Heusden, bij Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256 AV Heusden. 
 
De uitgave beschrijft de 14 belangrijkste natuurgebieden in onze 
gemeente, en omvat 52 pagina’s in vierkleurendruk. 

 Weidevogelseizoen is weer voorbij 
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In de laatste nieuwsbrief van 2018 van de weidevogel 
beschermingsgroep Waalwijk e.o. de resultaten van dit jaar. Het 
einde van het seizoen was twee weken later dan vorig jaar. Door het 
natte voorjaar konden de boeren pas wat later aan de slag. 
Daardoor was ook het einde van de tweede legselronde van de 
kievit later. 
 
Het aantal legsels was met 213 lager dan de 231 van vorig jaar. Ook 
het aantal uitgekomen legsels was met 69% lager dan de 75% van 
2017. Oorzaken van niet uitkomen: 19% door predatie, 10% door 
werk en 4% door verlaten.  
 
Het hele verslag is te vinden op natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

 
 

Duizendknoop 
De Japanse duizendknoop is de nachtmerrie van iedere gemeente. 
De exotische woekerplant groeit met een noodvaart dwars door 
asfalt, bruggen en funderingen heen en dringt op sommige plaatsen 
zelfs huizen binnen.  
 
Maar deze exoot komt ook op verschillende openbare plaatsen in 
onze gemeente voor. Dit najaar gaat de gemeente hem gericht 
bestrijden. Weet je plekken waar hij staat, geef het dan door aan 
info@natuurenmilieuheusden.nl . Wij verzamelen alle locaties, en 
geven ze door aan de buitendienst van de gemeente. 
 

 

 

Mijn Vogeltuin 
Wilt u ook meer genieten van vogels in uw tuin of op het balkon? Ga 
naar vogelbescherming.nl, doe de postcode Vogelcheck en ontdek 
welke vogels in uw buurt leven.  
 
Na achterlaten van uw e-mailadres ontvangt u leuke en verrassende 
tips om van uw tuin een echt vogelparadijs te maken. Maak uzelf blij 
met vogels dichtbij. 
 

 

 
 

Natuurstreken en golfplaatdrassen 
Jochem Sloothaak van Brabants Landschap heeft weer een 
NatuurStreken-filmpje opgenomen, over golfplaatplasdrassen.  
Waarover? Ja, een nieuw woord, een nieuwe manier om de 
weidevogelstand te verbeteren.  
 
 Ga voor het verhaal achter de golfplaatplasdrassen naar 
https://youtu.be/zm6iUkHt1qo . 
 

 

 
 
 

Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE 
Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met wel 75 
procent achteruit gehold. Insectenetende vogels krijgen daardoor 
zware klappen. De patrijs bijvoorbeeld is bijna verdwenen in 
Nederland.  
 
In de proefgebieden van het project PARTRIDGE vond het afgelopen 
jaar echter een explosieve toename van insecten plaats. “Met de 
juiste maatregelen, kunnen insecten zich snel herstellen." Het kan 
dus wel! 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .  
 
 

 Recroduct 'Poort van Pauwels': voor natuur en recreatie  
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De Efteling, Natuurmonumenten, gemeente Tilburg en provincie 
Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het 
aanleggen van het zogenaamde recroduct 'Poort van Pauwels'.  
 
Deze speciale natuurbrug moet de natuurgebieden de Brand en Huis 
ter Heide met elkaar gaan verbinden, en toegang vormen tot 
Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen 
daarvan profiteren. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .  
 

 

 

 

Huiszwaluw zoekt (onder)dak 
Ondanks een recente opleving is de Nederlandse populatie 
huiszwaluwen nog maar een fractie van die van de jaren ’70 van 
vorige eeuw.  
Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben een 
folder gemaakt met informatie en praktische handreikingen om de 
huiszwaluwen te helpen. 
 
Speciaal bedoeld voor iedereen die betrokken is bij deze soort, zoals 
bewoners van huizen met een eigen huiszwaluwkolonie en mensen 
die graag een huiszwaluwkolonie zouden willen. 
 
Je kunt de folder bestellen via vogelbescherming.nl .  
 

 

 
 
 

Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten 
Eerder was al aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere 
eikenprocessierupsen eten. Twee video's laten nu zien dat ze ook 
rupsen opeten die overdag in de karakteristieke 
eikenprocessierupsnesten verscholen zitten.  
 
Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. Koolmezen kunnen een 
prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen, maar 
enkel nestkasten plaatsen is niet voldoende. 
 
Ga voor de twee berichten hierover met de video’s naar 
naturetoday.com 1 en www.naturetoday.com 2   
 

 

 
 

Jonge gierzwaluwen vliegen uit 
In juli vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Jonge vogels zijn 
uitgevlogen en wie oplet zal het zeker zien: hele families zwerven 
van tuin naar tuin. Kijk ook eens omhoog. Jonge gierzwaluwen leren 
nu in de lucht hoe ze moeten leven buiten het nest. Een spannende 
opgave, want de komende twee jaar zetten ze geen poot aan de 
grond. 
 
Zodra een gierzwaluw het nest verlaat, moet hij goed kunnen 
vliegen. Gierzwaluwen doen namelijk alles in de lucht, zelfs slapen 
en seksen. Ze zetten pas weer een voet neer als er gebroed moet 
worden, in een nestkast of onder een oude dakpan. Zodra een jonge 
gierzwaluw uitvliegt, blijft hij dus in de lucht tot hij geslachtsrijp is, 
en dat duurt twee tot drie jaar! 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .  
 
 
 
 

 De mussen vallen van het dak 
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Warm weer en vogels – gaat dat wel samen? Vogels kunnen niet, 
zoals mensen, zweten om af te koelen. Honden en katten ook niet, 
eigenlijk zijn vooral mensen uitzonderlijk aangepast aan warm weer. 
Sommige vogels kunnen op onverwachte manieren last hebben van 
het warme weer.  
 
Een top-5 van uitdagingen én oplossingen voor vogels. 
 
Ga voor het hele bericht naar vogelbescherming.nl .  
 

 

 
 

Minder voedselverspilling door NoFoodWasted app 
Met de NoFoodWasted app kun je zien in welke supermarkt 
producten bijna over de datum gaan, en vaak met flinke korting 
worden aangeboden. 
 
Download gratis de NoFoodWasted app en installeer deze op je 
smartphone of tablet. Selecteer een restaurant, supermarkt, bakker 
of andere aanbieder bij jou in de buurt en krijg direct een overzicht 
van alle afgeprijsde producten. Dat is de snelste route naar minder 
verspillen, meer besparen! Tot nu toe nog geen adressen in 
Heusden, wel in Den Bosch. 
 
Ga voor het hele bericht naar foodlog.nl. 
Ga voor info over de app naar nofoodwasted.com.   
 

 

 
 

Wat te doen aan buxusrupsen? 
Buxusrupsen geven veel overlast. Wat kunt u eraan doen? 
Woonveste geeft een aantal tips.  
• Bespuit de stukken buxus met daarin de motten en rupsen met 
een biologisch bestrijdingsmiddel of groene zeep.  
• Knip op plekken waar veel buxusmotten zitten, de struik een 
beetje kaal.  
• Naaktslakken lusten de buxus-etende rupsen maar al te graag. 
Haal de naaktslakken op andere plekken in uw tuin weg. Zet ze 
vervolgens bij uw haag weer neer. 
• Controleer uw buxushagen elke dag op rupsen en verwijder deze 
handmatig.  
Ga voor het hele bericht naar digitaalpubliceren.com/woonveste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

 

Advertenties 
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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.   

 


