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Glossy is weer te koop 
Alle 800 exemplaren van de uitgave ‘Heusden …. Een groene 
gemeente!’ waren uitverkocht. Inmiddels is er bijgedrukt. 
 
Voor EUR 6.50 zijn ze weer te koop bij boekhandel Sikkers in 
Drunen. 
 
De uitgave beschrijft de 14 belangrijkste natuurgebieden in onze 
gemeente, en omvat 52 pagina’s in vierkleurendruk. 
 

 

 
 

Zonnebloemwedstrijd 
Het reglement voor de zonnebloemwedstrijd is inmiddels 
vastgesteld en is te vinden op natuurenmilieuheusden.nl .  
 
Wie aan het eind van het seizoen de grootste zonnebloem heeft 
krijgt als prijs een ballonvaart aangeboden.  
Andere prijzen zijn zadenpakketten, kruidenpakketten, 
waardebonnen, etc. 
 
Je kunt nog meedoen! Meld je aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
(Gevlekte witsnuitlibel) 

Bijzondere libel-waarnemingen 
Van de 67 in Nederland voorkomende libellen worden binnen de 
gemeente Heusden 31 soorten waargenomen, waaronder vrij 
zeldzame zoals: kanaaljuffer, Bruine korenbout en Vroege 
glazenmaker. 
 
Dit voorjaar heeft Rien Melis twee zeldzame libellen waargenomen: 
de vuurlibel en de Gevlekte witsnuitlibel. De vuurlibel is dit jaar voor 
het eerst binnen de gemeentegrenzen van Heusden waargenomen 
in het poeltje nabij de Heidijk aan het begin van de Zeeg. De 
Gevlekte witsnuitlibel werd gezien in de Ottershoek.  
 
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/zonnebloemen/zonnebloemen_wedstrijd.php#0
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/libellen/PDF%20documenten/zeldzame%20libellen%20gemeente%20Heusden.pdf


 

 
 

Privacyreglement en privacyverklaring 
Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te 
voldoen heeft het bestuur in de vergadering het Privacyreglement 
en privacyverklaring vastgesteld. Dat was nodig vanwege Europese 
wetgeving die per 25 mei jl. is ingevoerd. 
 
Het reglement bevat alle onderdelen. De verklaring beperkt zich tot 
het informeren van bezoekers aan onze website. 
 
Beiden zijn te vinden op natuurenmilieuheusden.nl.  
 

 

 
 

GOL en natuur 
Bij de Baardwijkse Overlaat in het westen en de Voordijk in het 
oosten van onze gemeente worden bestaande natuurgebieden met 
elkaar verbonden via ecologische passages. Zo kunnen dieren en 
planten zich vrij verplaatsen en verspreiden. De leefomgeving van 
verschillende dieren, zoals die van dassen, wordt beschermd en er 
komen rasters voor reeën om zich veilig te kunnen verplaatsen. 
Verder komen er extra poelen voor amfibieën. 
 
Ga voor een filmpje met uitleg hierover naar oostelijkelangstraat.nl.  
 

 

 
 

Duizendknoop 
De duizendknoop. Wat moet je doen als je die agressieve 
woekerplant in je tuin aantreft?  
 
Probeer die planten eruit te halen en zo zorgvuldig mogelijk uit te 
graven. Pas daarbij wel op dat er geen stukjes van de plant via je 
schoenen of kleding ergens anders terechtkomen, anders verspreid 
je de plant weer verder. En dan niet in de gft-bak, maar bij het 
restafval. Dan komt hij in een verbrandingsoven terecht en weet je 
tenminste zeker dat hij nergens anders meer de kop opsteekt.  
 
Ga voor meer info naar wur.nl .  
 

 

 
 

Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 
In de derde nieuwsbrief in 2018 van de 
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk weer veel 
wetenswaardigheden over de weidevogels in onze regio. 
 
Met z’n allen vonden de vrijwilligers tot en met 8 juni 204 nesten 
(vorig jaar 221). Hiervan zijn er 86 (42%) uitgekomen, van één legsel 
is het resultaat niet bekend. Er worden nog 36 (18%) bebroed. Tot 
nu toe gingen 81 nesten (40%) verloren: door bewerkingen (28), 
predatie (47) en verlating (6). 
 
Ga voor de hele nieuwsbrief naar natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 
 

Wilde bloemen en kruiden aan de Mommersteeg 
Tussen de Vijfhoevenlaan en de Van Agtlaan aan de Mommersteeg 
wordt het gras versneld omgevormd tot een veld met wilde 
bloemen en kruiden. Eind mei is de gemeente gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden: gazon bewerken en daarna 
inzaaien met een kruidenrijk zaadmengsel. 
 
Het uiteindelijke resultaat? Een gevarieerdere samenstelling van het 
groen, goed voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Op meer 
plaatsen in de gemeente gaat de gemeente werken aan deze 
kruidenrijke bloeiende bermen. 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/communicatie/overige_artikelen.php
https://www.oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/1035277.aspx?t=GOL+plannen+verfilmd
https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/inventarisatie_weidevogels.php#0


 

 
 

Toer de Boer 
Op zondag 24 juni zal een drietal agrarische bedrijven in onze 
gemeente de deuren openzetten voor bezoek van boer en burgers 
om kennis te maken met het boerenleven. 
 
Een van die bedrijven is de familie Winkel op de Omloop 2 te 
Hedikhuizen. Zij hebben akkerranden met kruiden ingezaaid voor 
diversiteit van flora en fauna in het gebied. 
 
Meer info op zltooostelijkelangstraat.nl of facebook.com  . 
 

 

 
 

Brabant moet matigen met grondwater: systeem staat onder druk 
De Brabantse Milieufederatie roept de provincie Noord-Brabant op 
vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te 
trekken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de grondwatervoorraden 
in Brabant onder druk staan door het op grote schaal oppompen van 
grondwater voor ons drinkwater, de landbouw en de industrie. 
 
Vooral de natuur is daar de dupe van. Sommige natuurgebieden 
verdrogen steeds verder, met alle gevolgen voor flora en fauna van 
dien. Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl.  
 

 

 
 

Nachtvlinders in Noord-Brabantse bossen 
Noord-Brabant is één van de soortenrijkste provincies van 
Nederland wat betreft macronachtvlinders. Bossen zijn een 
soortenrijk habitat waar veel verschillende nachtvlinders 
voorkomen. Voor de provincie Noord-Brabant wordt nu onderzocht 
welke soorten nachtvlinders specifiek zijn voor de bossen. 
 
Nachtvlinders zijn dankzij hun soortenrijkdom goede indicatoren 
voor de kwaliteit van biodiversiteit en leefgebieden. In bossen is het 
bepalen daarvan moeilijker, omdat daar minder kenmerkende 
soorten bekend zijn dan uit veel andere leefgebieden.  
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com 
 

 

 

Samen Sterk in Brabant 
Wat betreft misstanden in het buitengebied legt de Provincie de 
nadruk op de aanpak van stroperij, wildcrossen en 
(drugs)afvaldumpingen.  
 
Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen 
met het speciale telefoonnummer (0900) 996 54 32.  
 U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app. Met de app is 
het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en 
versturen. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, Android, 
Windows Phone en BlackBerry. 
 
Ga voor meer info naar brabant.nl of naar buitenbeter.nl  
 

 

Steeds minder insecten; wat kun jij doen? 
Het is slecht gesteld met onze insecten in de natuur. Twee derde is 
verdwenen. Om het tij te keren is meer ruimte voor de natuur nodig. 
Vraag nu de gratis insectengids aan en lees wat jij kunt doen om de 
insecten te redden. Gewoon bij jou in de tuin of op het balkon. Doe 
je mee? 
 
Bestel nu via natuurmonumenten.nl.  
 

https://www.zlto.nl/ledennieuws/toer-de-boer/20180522212943
https://www.facebook.com/ZLTOoostelijkelangstraat/videos/2068588393170911/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/brabant-moet-matigen-grondwater-systeem-staat-druk/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24316
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/handhaving/samen-sterk-in-brabant.aspx
http://www.buitenbeter.nl/
http://click.email.natuurmonumenten.nl/?qs=8b05ef267475526d08135cabf6d818ed5ff0dabf537729e53ab32179ce478b875c4d2051a16288cce06a106b1e61280e2154810d95cd5edb
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2016/09/watertap.jpg


 

 
 
 

Buxus eruit, bessenstruik erin 
Vogelbescherming Nederland ziet als beste oplossing tegen 
buxusrups het verwijderen van Buxus en deze te vervangen door 
een bessenstruik. Consumenten die toch hun Buxus in de benen 
willen houden kunnen hun tuin vriendelijk maken voor natuurlijke 
vijanden zoals mussen, mezen en kauwen. 
 
Bestrijden van de buxusmot met insecticiden zorgt er voor het deze 
middelen met de dode mot wordt gegeten door vogels. Dat gaat 
niet altijd goed. 
 
Ga voor het hele bericht naar hortipoint.nl .  
 

 

 
 

Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw 
In niet uitgekomen eieren en dode jongen van boerenzwaluwen zijn 
14 verschillende bestrijdingsmiddelen tegen insecten, schimmels en 
onkruiden (pesticiden) gevonden. Er werden middelen gevonden die 
niet meer in Europa gebruikt mogen worden of nooit zijn 
toegelaten. Aan de concentraties gaan de boerenzwaluwen niet 
direct dood, maar de vraag is wat de effecten op hun gezondheid en 
overleving zijn. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com  
 

 

 
 

Steeds meer plastic 
Onlangs zagen volgers van de webcam van de Vogelbescherming 
een ooievaarskuiken stikken voor de webcam.  
 
Dat zou door plastic gekomen kunnen zijn. Het gebeurt vaker dat 
ouders plastic en ander afval eten of voeren aan jongen. Zo eten 
ooievaars nog wel eens (post)elastieken, die ze voor wormen 
aanzien. Hierdoor blijft hun maag voller dan normaal en hebben ze 
weinig eetlust. En hebben minder eetlust of verhongeren zelfs.  
 
Lees het blog op vogelbescherming.nl.  
 

 
 

 

Deltaplan Biodiversiteit: in actie voor een rijker Nederland 
Op de internationale dag van de Biodiversiteit – is 
www.samenvoorbiodiversiteit.nl live gegaan. Een gezamenlijk 
platform van de 19 organisaties, waaronder de Natuur en 
Milieufederaties, die samen werken aan het Deltaplan. 
 
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat de natuur in Nederland 
verbeteren. Met Natuurinclusieve Landbouw, het redden van 
landschapselementen en het aanleggen van voedselbossen 
bijvoorbeeld.” 
 
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl.   
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens) 

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

 

 

https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/vogelbescherming-adviseert-tegen-buxusrups-buxus-eruit-bessenstruik-erin
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24344
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/plastic-in-de-vogelwereld?utm_source=BdL+2018-10&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BdL+2018-10
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/deltaplan-biodiversiteit-actie-rijker-nederland/
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/05/Beeldmerk-Samen-voor-Biodiversiteit.jpg


 

 

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.  
 

 

 


