
 
 

 

DIGITUURLIJK 
Maart 2018 (Jaargang 5-no.03) 

 

 

 

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 
secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC Vlijmen 

telefoon: 073 – 513 0287 / 06 2251 8263 
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl 

website: www.natuurenmilieuheusden.nl 

    

              

 

 

 
 

Op zoek naar bloeiers en fluiters 
Vrijdag 13 April om 9.00 is er weer een inventarisatie- 
wandeling. De wintervogels hebben we gehad, nu de rest. 
 
De bloeiende planten en de broedvogels. Wat komt er in de 
Baardwijkse overlaat op ons pad. Bloeiend speenkruid, een 
schreeuwende buizerd, misschien al dril van de bruine kikker? 
We zullen het zien. 
 
Wie zin heeft om mee te gaan? Iedereen is welkom. 
We starten om 9.00 uur vanaf het parkeerplaatsje aan de 
Kanaalweg in Drunen, bij het Vlinderveld.  
Verdere info: 0614757892 Joost van Balkom. Lees verder… 
 

 

 

Blije Bijen Ballen workshop 
Op zondagmiddag 22 april is er van twee tot vier uur een Blije 
Bijen Ballen workshop. Iedereen kan dan (kinderen onder 
begeleiding van (groot)ouders) balletjes van speciale klei en 
zaden maken. 
  
Blije Bijen Ballen zijn zaadbommetjes bedoeld om bijen en 
hommels te helpen aan voldoende nectar. Gooi ze op kale 
stukken grond die je zo een stuk vrolijker maakt en je zorgt 
voor een hele zomer kleurrijke bloemen en kruiden waar 
mens en bij blij van worden. 
 Aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl 
 

 

 

Gemeente Heusden en BMF sluiten zich aan bij  
Statiegeldalliantie 
De gemeente Heusden en de Natuur en Milieufederaties  
steunen het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes 
en blikjes.  
Lees verder 
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Verslag excursie Afvalstoffendienst 
Het afval van de gemeente Heusden gaat naar Den Bosch toe.   
Op vrijdag 9 maart toog een twintigtal belangstellenden uit de 
gemeente Heusden, uitgenodigd door de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden naar Den Bosch. 
 
Doel: om met eigen ogen te aanschouwen wat er met hun 
afval gebeurt. 
 
De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch verzamelt niet alleen 
het afval van die gemeente, maar ook in een aantal 
gemeentes in de buurt, waaronder dus Heusden. 
 
Lees verder… 
 

 

 
 

Wilgen geknot  
De afgelopen weken heeft onze landschapsgroep in de 
Hooibroeken ruim honderd wilgen geknot.  
De knotwilgen staan rond het wiel langs de Heusdenseweg. 
 
Wanneer je binnendoor vanuit Elshout naar Heusden rijdt, 
kom je erlangs. 
 
Lees verder….    
 

 

 
 

Natuur in de Wijk 
Niet alleen in het buitengebied van de gemeente Heusden 
vinden we rijke natuur, ook binnen de bebouwde kom, 
midden in de wijk, komen we pareltjes tegen. 
 
Een van die pareltjes ligt in de Churchillstraat in Drunen.  Hier 
langs de kant van de weg groeit geweldige klimop tot boven in 
de kruin van de boom.  
 
Lees verder…. 

 

 

BMF-cursus Wet Natuurbescherming 
De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in 
werking getreden.  
 
IVN Brabant, de BMF en het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap hebben de 
koppen bij elkaar gestoken om het netwerk van ‘groene 
vrijwilligers’ te informeren over deze nieuwe wetgeving. 
Samen willen zij de aangesloten vrijwilligersgroepen een 
cursus aanbieden. Door middel van presentaties en relevante 
casussen zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden 
behandeld. 
 
Lees verder… 
 
 
 
 

http://natuurenmilieuheusden.nl/nl/duurzaamheid/afval.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/beheer_natuurgebieden/beheer_natuurgebieden_algemeen.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/communicatie/overige_artikelen.php
https://spits-online.nu/platform/q8XK2hZDmTfVweRq0Mi9


 

 

Symbolisch startsein voor samenwerking 
Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie en de 
Efteling gaan nauw samenwerken om de duurzaamheid en 
leefbaarheid in het gebied tussen Kaatsheuvel, Nationaal Park 
Loonse- en Drunense Duinen en Tilburg te versterken. 
 
Lees verder… 
 
 
 

 

Hoe gezond is de lucht die u inademt?  

De lucht die we in Nederland inademen is vaak ongezond. 
De meeste mensen zijn zich daar niet bewust van.  
 
Daarom roepen we heel Nederland op om de check te doen 
op:  longfonds.nl/gezondelucht 
 
Lees verder… 

 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 
 

 

 

 

 

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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