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Uitreiking Wijze Uil 
Op 18 januari ontvingen Henny Brekelmans, Hans Liefting en 
Mieke van Oort namens de Buitendienst van de gemeente 
Heusden de ‘Wijze Uil’ uit handen van Joost van Balkom, 
voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden (NMVH). 
 
De NMVH reikt de onderscheiding ‘Wijze Uil’ uit aan een 
persoon of instelling in de gemeente Heusden, voor de inzet 
voor de natuur of het milieu in de gemeente. 
De Buitendienst ontving de onderscheiding voor haar niet 
aflatende en effectieve manier om de biodiversiteit in de 
gemeente Heusden te vergroten. 
 
lees verder 
 

 

 
 

Einde aan een tijdperk 
Vele vele jaren heeft Peter van de Velden natuurwandelingen 
voor onze vereniging verzorgd. Meestal binnen de gemeente, 
soms er buiten. Bij regen, zonneschijn, storm, sneeuw, vorst: 
Peter was er altijd. 
 
Wegens teruglopende belangstelling is besloten te stoppen 
met deze wandelingen.  Er voor in de plaats komen 
inventarisatie-wandelingen. 
Peter, bedankt, mede namens alle wandelaars. 
 

 

 

We gaan inventariseren! 
Dinsdag 6 februari om 9.30 gaan we in het natuurgebied de 
Roeivijver de wintervogels bekijken.  
Zin om mee te gaan? 
 
Lees verder 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/activiteiten/wijze_uil.php#0
http://natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/Inventarisatie%20mail%20digituurlijk.pdf


 

 

Save the date 
Dit jaar zal de jaarvergadering plaatsvinden op vrijdag 25 mei.  
 
Locatie: als in 2017. 
 
 
 

 

 
 

Uit het bestuur – Glossy en inventarisaties 
De ‘Glossy’ werd goed ontvangen. Naast alle positieve reacties 
die we mochten ontvangen, liep ook de verkoop bij Sikkers 
goed. Alle 800 gedrukte exemplaren zijn weg. We bezinnen 
ons nu op hoe dit een vervolg te geven.  
 
Daarnaast zijn we druk bezig met organiseren van 
inventarisaties. Bij het beschrijven van de gemeentelijke 
natuurgebieden in de Glossy realiseerden we ons dat we van 
de meeste gebieden meer niet als wel weten. De komende 
jaren willen we die lacune invullen. Inmiddels hebben 
verschillende leden zich aangemeld om daaraan mee te 
helpen. Heb je ook nog tijd en zin om hieraan mee te werken, 
laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 

Inventarisatie vissen en amfibien 2016 en 2017 
Bert Tolboom heeft een inventarisatie gemaakt over 2016 en 
2017 
Deze inventarisaties zijn met zorg samengesteld vanuit de 
diverse natuurgebieden die onze gemeente rijk is. 
 
Klik op de jaartallen om de inventarisaties te bekijken. 
 

 

 
 

 

Overleg met wethouders  
Tijdens het eerste overleg werd terug gekeken op de 
Landelijke Natuurwerkdag in november. Besloten is om ook 
komend jaar hierin weer samen te werken met de gemeente. 
Ook voor de komende Boomplantdag op 21 maart zullen we 
samen met de gemeente opzetten. Ook is nogmaals de 
intentie uitgesproken om een regulier ambtelijk overleg op te 
starten over natuur en recreatie. 
 
Daarnaast kwamen de Wethouder van Buulweg en de 
Kanaalweg aan de orde: hoe het sluipverkeer en de hoge 
snelheden te beperken. De gemeente gaat dit onderzoeken. 
En hoe verdere aantasting van het Oude Maasje te 
voorkomen. 
 
Tenslotte is nog gesproken over de Duurzaamheidsagenda, en 
mogelijke projecten. Deze zijn mede afhankelijk van 
beschikbare budgetten. 
Begin februari zal een evaluatie van het proces tot nu toe 
plaatsvinden, en naar invulling van de voorgestelde projecten 
in 2018. 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
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http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/vissen%20en%20amfibieen/PDF%20documenten/2017%20vissen%20en%20amfibieen.pdf


 

 
 

Tuinvogeltelling 
In het weekend van 27/28 januari 2018 organiseert 
Vogelbescherming de Nationale tuinvogeltelling. 
 
Doet u ook mee? Aanmelden kan via www.tuinvogeltelling.nl  
 
 
 

 

 
 

‘Let the sunshine in…’ 
Laat de zon nu maar schijnen op het dak van sporthal De 
Kubus in Oudheusden, waarop sinds kort 250 zonnepanelen 
van 22 personen liggen. 
Wethouder Mart van der Poel stelde donderdag 11 januari de 
zonnepaneleninstallatie officieel in gebruik. Hij prees het 
initiatief. 
 “Als dit eenmaal werkt, dan gaan we door naar het volgende 
project, bijvoorbeeld elke kern een zonneweide”.  
 
Ga voor meer info naar energiekheusden.nl  
 

 

 
 

Het jaar van de Huiszwaluw 
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland stellen elk jaar een nieuwe vogelsoort centraal.  
 
Het gaat vaak om een soort die het wat moeilijker heeft en 
waarnaar meer onderzoek nodig is om hem beter te 
beschermen. Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de 
Huiszwaluw.  
 
Het doorgeven van kolonies en het aanmelden voor 
nestonderzoek kan via www.jaarvandehuiszwaluw.nl. Hier 
kunt u ook een kaart vinden met al bekende locaties van 
huiszwaluwkoloniën. 
meer info   
 

 

 
 

Das – jaarverslag 2017 
Elk jaar ontvangen we het Dassenverslag van Bert van 
Opzeeland. 
 
Ook in 2017 namen de dassen weer toe in aantal, tot 67 
families of ongeveer 215 dassen. 
 
Ga voor het hele verslag naar natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

Duurzaam Bouwen Award voor Geerpark? 
Nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen maakt kans op de 
Duurzaam Bouwen Award! Deze Award wordt toegekend aan 
projecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid 
en innovatie. 
 
De bekendmaking van de winnaar is op 1 februari op het 
Duurzaam Gebouwd Congres 2018. Ga voor meer info naar 
heusden.nl.  
 

http://www.tuinvogeltelling.nl/
https://www.energiekheusden.nl/nieuws
http://www.jaarvandehuiszwaluw.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/archief_natuurstudie.php#0
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/inventarisatie_dassen.php
https://www.heusden.nl/Nieuwsbrieven/Dromen_Doen_Heusden_3/Geerpark


 

 
 

Wilgen knotten 
Deze keer gaan Jochem van Brabants Landschap en 
cameraman Joost naar Moerenburg, een gebied onder 
Oisterwijk in Tilburg om te kijken bij het bomen knotten. En 
natuurlijk gaat Jochem zelf ook aan de slag! Cameraman Joost 
komt er minder goed van af: hij stond te dichtbij en kreeg een 
fikse tak op zijn hoofd. Alles loopt gelukkig goed af bij deze 
aflevering van NatuurStreken, die te vinden is op  
Youtube.  
 

 

 
 

Steeds meer hazelaars en elzen bloeien zeer vroeg door zeer 
warme dagen 
De zeer hoge temperaturen vanaf 1 oktober zorgen ervoor dat 
hazelaars en elzen deze winter zeer vroeg in bloei komen. Het 
pollen van beide soorten kan met de kerstdagen bij droog 
weer voor hooikoortsklachten zorgen.  
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com . 
 

 

 
 

Te vroege vlinders 
Jaarlijks worden in januari actieve dagvlinders gezien: dit zijn 
vooral verstoorde vlinderoverwinteraars. Maar ieder jaar 
verschijnen ook vlinders die normaal gesproken pas in maart 
of april vliegen en als rups of pop overwinteren; ook dit jaar 
zijn deze al gespot.  
De vlinderwaarnemingen in de eerste helft van januari 
hebben vooral betrekking op de vlinderoverwinteraars 
dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder.  
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com. 
  

 

 
 

Statiegeldalliantie groeit hard 
De alliantie die pleit voor inzameling van petflessen en blikjes 
groeit hard. Inmiddels telt de Statiegeldalliantie, een initiatief 
van Recycling Network Benelux, 101 leden, waaronder veel 
Nederlandse gemeenten.  
De alliantie is een samenwerking van organisaties die de 
overheid aansporen om in 2018 statiegeldregelingen in te 
voeren of uit te breiden. Inmiddels zijn gemeenten zoals 
Amsterdam, Utrecht en Haarlem ook lid. 
En wat doet Heusden? 
 
Ga voor meer info naar radar.avrotros.nl.  
 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i07-nqcXyuk&feature=youtu.be
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24033
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24076
https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/statiegeldalliantie-groeit-hard/


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.   

 


