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NATUURlijk Samen Dag – een speurtocht in de natuur
Op zondagmiddag 23 september a.s. organiseren we de eerste 
NATUURlijk Samen Dag. Een doe-middag voor kinderen (vanaf groep
3) samen met hun ouders of grootouders, een actieve zoektocht in 
de natuur. 
Plaats van de activiteiten: Duinweg 68 in Drunen, het terrein van de 
voormalige bessenkwekerij, nu een waar paradijsje voor mensen, 
dieren en planten. Vanaf 13.15 uur staat een bosheksen- of 
kabouterdrankje klaar. De activiteiten starten om 13.30 uur. Graag 
wel van tevoren aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl .

We hebben al ruim 40 aanmeldingen dus het wordt zeker gezellig 
druk!
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl . 

Ons Klupke
Op vrijdag 7 september zond de HTR-televisie in het programma Ons
Klupke een portret van de activiteiten van onze vereniging uit. Aan 
de orde komen achtereenvolgens wilgen knotten, eendenkooi Ter 
Kwak (met uitleg van Paul), planten van grote pimpernel in het 
Vljmens Ven (met uitleg van Joost), uitreiking Wijze Uil aan de 
buitendienst van de gemeente, Repair Café (met uitleg van Noor) en
een foto-overzicht van de excursie naar de Afvalstoffendienst in Den
Bosch. Tussendoor kregen Joost en Harry de mogelijkheid om nog 
wat meer te vertellen over de activiteiten in de vereniging.

De uitzending is te zien htrmedia.nl/streamone/item/1559 .

Open middag Samentuin De Zwollemoer
Zaterdag 30 september houdt Samentuin De Zwollemoer weer een 
open middag, van 14:00 tot 16:00 uur. Kom de tuin bekijken, praten 
met de tuiniers en genieten van een kopje koffie of thee, met iets 
lekkers. 
 
De Zwollemoer ligt in Drunen aan de Kooiweg, aan het einde van het
beukenlaantje aan de linkerkant. Meer weten? Bel Jan: 06-53242447
of mail: dezwollemoer@gmail.com .
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(Foto: Peter v.d. Velden)

Wandeling(en) Giersbergen groot succes
Op 21 augustus ging André van Drunen wandelen op de voormalige 
bessenkwekerij van Piet Smeekens, en omgeving. Voorafgaand aan 
de wandeling was er een 20 minuten durende film met opnames van
flora en fauna in het gebied, en met drone-beelden ervan. 

Omdat het op een doordeweekse avond zou zijn en in de 
vakantieperiode hadden we geen idee van de belangstelling; 
daarom lieten we de mensen aanmelden. En dat hebben we 
geweten: 90 belangstellenden. 

Hoe dat is afgelopen kun je lezen op natuurenmilieuheusden.nl . 

(De winnaar. Foto: Dick Buskermolen)

Jeffrey Hazendonk als zonnebloem-winnaar de lucht in
In de afgelopen weken zijn de kanshebbers in de 
Zonnebloemwedstrijd bezocht, en de planten gemeten en geteld.

In de categorie grootste diameter bloem wonnen Geertje en Henk 
Christiaanse uit Oudheusden met 43 cm de eerste prijs. De prijs voor
de hoogste plant ging met 353 cm naar Martien en Corrie Klerks uit 
Drunen. En de prijs voor het grootste aantal bloemen per plant ging 
naar Jeffrey Hazendonk uit Nieuwkuijk met maar liefst 93 bloemen 
en knoppen in één plant!
De hoofdprijs werd na loting gewonnen door Jeffrey Hazendonk en 
hij is gelijk op vrijdag 14 september de lucht in geweest met een 
ballon van de hoofdsponsor BallonAIRpoort uit Haaren.

Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl . 

Keep it Clean Day
De gemeente organiseert, op vrijdag 21 september tijdens de keep it
Clean Day, een grote opschoonactie en daarmee wordt het direct 
een heel stuk schoner!
Vrijwilligers komen in actie voor een schonere buurt en gemeente.

Meedoen? Meld je dan aan via debries.eu .

Zuiderwaterlinie Mars
Van 16 t/m 23 september 2018 staat het wandelevenement De 
Mars op de agenda! De Mars voert langs de Zuiderwaterlinie, die 
met vijf stellingen, elf vestingsteden, een aantal forten en 
betoverend mooie natuur een ware erfgoedparel heet. Tijdens De 
Mars rijgen wandelaars en natuurliefhebbers deze relatief 
onontdekte plekken aan elkaar.

Ga voor meer info en aanmelden naar zuiderwaterliniemars.nl 

Schoolpleinen Heusden moeten 'groener'
Vrolijk fluitende vogels die in bomen hun nestje maken, van bloem 
tot bloem springende insecten, regenwater dat wordt opgevangen 
in een eigen poeltje. Een aantal scholen in Heusden wil z'n pleinen 
gaan 'vergroenen'.

Hoewel de scholen een belangrijke rol spelen in het plan, doen ze 
het zeker niet alleen. De gemeente Heusden steekt er uren in en ook
ContourdeTwern en ook onze vereniging doen mee. 

Ga voor het hele bericht naar bd.nl .
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(Oorspronkelijke Bossche Broek soorten,
vlnr: pimpernelblauwtje,

moerassprinkhaan, blauwe knoop (Bron:
Staatsbosbeheer)

Maatregelen tegen verdroging Bossche Broek
Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed. Het 
gebied verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna er dreigen 
te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de 
diversiteit te behouden en te verbeteren, voert Staatsbosbeheer in 
opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uit. Dit 
vindt plaats van half september tot eind december 2018.

Het Bossche Broek ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch is een 
topnatuurgebied in Europa met blauwgraslanden en trilvenen. 

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com 

Waar blijven de gewenste waterdieren in Noord-Brabantse beken?
In Noord-Brabant wordt in veel beken niet de gewenste 
beekmacrofauna aangetroffen. Om de oorzaken hiervan te 
achterhalen is onderzocht welke kenmerkende laaglandbeeksoorten
in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen
zijn en is bekeken welke knelpunten er spelen. 

Een belangrijk knelpunt bleek vermesting, waarbij nu juist de in 
Brabant zeldzame of verdwenen soorten gebonden zijn aan weinig 
organisch belaste milieus. Ook worden bovenlopen met een van 
nature beperkt verhang slecht gewaardeerd. 

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .
 
Beleef het bronstspektakel in Brabant
Eind september kunnen bezoekers op zoek naar bronstige 
edelherten in Het Groene Woud. Brabants Landschap, ARK 
Natuurontwikkeling en SPPiLL organiseren in de herfst weer 
bronstexcursies naar deze koningen van het woud. De excursies 
beginnen twee weken later dan afgelopen jaar, omdat toen bleek 
dat de indrukwekkende paartijd in het edelhertengebied later op 
gang kwam dan gedacht.

Van 26 september tot en met 27 oktober zijn er elke woensdag- en 
zaterdagavond excursies naar de burlende en strijdende herten.

Ga voor meer info naar brabantslandschap.nl . 

‘Bijvriendelijk beheer goedkoper dan traditioneel beheer’
Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd 
in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert 
het op ten opzichte van traditioneel gazonbeheer? 

Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dit overzichtelijk op een rij gezet 
in een nieuwe brochure. Hieruit blijkt dat bloemrijk gras vaak 
goedkoper is dan strak gemaaid gazon. Dus geen reden meer om het
niet te doen, ook in de gemeente Heusden!

Ga voor het hele bericht naar hortipoint.nl 

https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/kosten-en-baten-van-bijvriendelijk-beheer/
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https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24571


De mooiste vogelplekken
Trek je er graag op uit? Deze gids bied je de mooiste gebieden van 
Nederland met een grote kans om vogels te zien. Met kaartjes, fiets-
en wandelroutes en beschrijvingen van 101 bijzondere vogels die 
onderweg te zien kunnen zijn. Overzichtelijk en past in bijna elke tas 
of rugzak. € 15, leden van Vogelbescherming betalen € 13,50.

Meer info en bestellen via  vogelbeschermingshop.nl .
 

Maasheggengebied erkend als ‘UNESCO biosfeergebied’
Het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei krijgt een 
speciale erkenning. UNESCO wees de Brabantse Maasheggen 
namelijk aan als 'biosfeergebied'. Biosfeergebieden zijn gebieden 
met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De 
Maasheggen is het enige biosfeergebied van Nederland. Het is een 
veilige thuishaven voor planten en dieren en belangrijk in tijden van 
klimaatverandering.

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com 

Nieuwe app om exoten te melden
snApp (voor Android en Apple) is de naam van de nieuwe app voor 
het melden van exoten, zowel flora als fauna.

De app is ontwikkeld door de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF). Opgeslagen waarnemingen die met snApp de exoot zijn 
ingevoerd, zijn terug te vinden in het exotenportaal van NDFF.

Met het doorgeven van waarnemingen, wordt het 
verspreidingsgebied steeds beter in beeld gebracht, en kunnen 
plaagsoorten gerichter worden aangepakt.

Ga voor het hele bericht naar ndff.nl .

De #Mispaksel Verkiezing! 
In de vorige Digituurlijk berichtten we al over deze verkiezing. 

Inmiddels heeft Greenpeace vijf onzinnige verpakkingen gekozen 
waarop je tot 26 september kunt stemmen: eetrijpe avocado’s in 
plastic, winegums per stuk verpakt, Pickwick theezakjes, winterpeen 
per stuk verpakt en instant-noedels. 

Ga voor het uitbrengen van je stem naar greenpeace.nl . 

Agenda
19 september - Landschapsbeheer
22 september – Excursie glasfabriek Dongen
22 september – Burendag
23 september – NATUURlijk Samen Dag
06 oktober – Plantengroep
10 oktober – Repair Café
Ga voor meer informatie over deze activiteiten naar

 www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php 
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(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)

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