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Water en afval – lezing en excursie naar Spuisluis Crevecoeur 
dinsdag 12 juni 2018 
Tijd: 19.00 uur (duurt ongeveer twee uur) 
Locatie: Henriëttewaard (nabij café Treurenburg, ’s-Hertogenbosch) 
 
Op dinsdag 12 juni vertelt Ad Hartjes het verhaal van water afval in 
Brabant. Dat zal hij doen op locatie, op de Spuisluis Crevecoeur. Het 
zal gaan over rivieren en de watersituatie rondom ’s-Hertogenbosch. 
Maar ook over het water als transportmiddel en een doorkijkje naar 
de waterzuivering. Hoe wordt het water in Brabant afgevoerd, en 
wat neemt het allemaal met zich mee. Graag aanmelden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl. 
  

 

 
 

Repair Café 
woensdag 13 juni 2018 
Tijd: 19.00 -21.00 uur 
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen. 
 
In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte 
spullen: zoals kleding, producten gemaakt van leer, fietsen, 
elektrische apparaten, kleine houten meubels en speelgoed, 
elektronica, computers, ……. 
 
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

Samen tuinieren? De Zwollemoer! 
Zondag 3 juni houdt samentuin De Zwollemoer (nabij de Kooiweg in 
Drunen) open middag van 14:00-16:00 uur. Kom ook voor koffie, 
thee, iets lekkers, rondleiding en uitleg.  
 
In De Zwollemoer werken 15 mensen samen, ieder naar eigen 
vermogen en interesse. Samen genieten ze van ecologische 
groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin.  
Voor meer info bel mail naar: dezwollemoer@gmail.com. Kijk op de 
website voor een eerste idee: www.dezwollemoer.jouwweb.nl   
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Jaarvergadering 2018 
Afgelopen vrijdag waren er ruim dertig leden aanwezig op de 
Jaarvergadering. Plaats van handeling was weer het Jachthuis in de 
Hooibroeken.  
 
De vergadering stelde een nieuw soort lidmaatschap in: 
‘Lidmaatschap voor het leven’. Dit betekent dat je door EUR 250 
ineens te betalen je contributie voor de rest van je leven hebt 
betaald. Dit kan het mogelijk maken dat je boven de giften-drempel 
van de Inkomstenbelasting komt, en zo je contributie kan aftrekken. 
En het scheelt onze penningmeester werk. 
 
Van de bestuursleden waren Joost en Cary aftredend, maar beiden 
ook herkiesbaar. Beiden werden met applaus herkozen voor een 
volgende termijn. 

De Waakvlam werd dit jaar uitgereikt door 
Klini van Holland, en wel aan Hermien van 
Toorenburg. Hermien heeft zich jarenlang, 
onafgebroken ingezet voor ‘Ommetjes’ in 
onze gemeente. Door Klini gedeclameerd in 
de vorm van een Elfje. 
 
Na de vergadering was er de BBQ. In zo’n 
omgeving en met zo’n sfeer moest het 
donker worden voordat de mensen naar 
huis wilden. 

 

 
 
 
 

 

Overleg met de wethouders 
Tijdens ons laatste overleg met de wethouders is onder andere 
gesproken over het maaibeheer van bermen en sloten. Aannemers 
komen niet altijd de gemaakte afspraken na. Er zal intensiever op 
naleving worden toegezien. Verder is afgesproken dat de Akkerlaan 
in Drunen niet gemaaid zal worden i.v.m. zandbijen (bramen e.d. 
blijven staan). [Zie ook het stuk van Joost hieronder.] 
 
De geplande boomfeest-activiteiten bij de Driewiel zijn dit jaar niet 
doorgegaan. Plan is om in 2019 dit op deze locatie te organiseren. 
Ook wordt gekeken naar andere kleinschalige locaties waar nog 
bomen kunnen worden geplant op die dag, bijvoorbeeld bij de 
Haarsteegse Wiel. 
 
Afgesproken is om ambtelijk overleg over Ommetjes te hebben. Het 
onderhoud en de promotie van Ommetjes kunnen beter. (Inmiddels 
heeft een eerste overleg plaatsgevonden; een vervolg is gepland.) 
 
Onze vereniging is geïnteresseerd in gronden voor natuur. 
(Inmiddels is er overleg over de mogelijkheden.)  
[Heb je zelf voorstellen om gronden om te vormen naar natuur, laat 
het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl  .] 
 

 

 

 
 

Weidevogelbescherming 
De weidevogelbeschermingsgroep (WBG) Waalwijk is werkzaam in 
de gemeenten Waalwijk en Heusden. De tweede Nieuwsbrief 2018 
van deze WBG is HIER te vinden. 
 
Ook de Agrarische Natuurvereniging Oostelijke 
Langstraat heeft een weidevogelgroep. Belangstelling om mee te 
doen? Laat het weten via WeidevogelsOL@gmail.com . 
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mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/vogels/PDF%20documenten/Nieuwsbrief%202_2018_weidevogels.pdf
mailto:WeidevogelsOL@gmail.com


 

 
 
 

 

Mijn berm bloeit! 
Het beperkte aanbod aan bloemen in bermen wordt als belangrijke 
oorzaak van de achteruitgang van vlinders gezien, maar actuele 
informatie over de bloemenrijkdom van bermen ontbreekt. 
Daarom zijn de Vlinderstichting en Floron (planten) gestart met het 
project: “Mijn Berm Bloeit”.  Iedereen kan mee doen om de 
bloemenrijkdom van onze bermen in kaart te brengen. 
Het is heel simpel: 
1. Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober 
2. Kies een geschikte berm buiten de bebouwde kom en 

grenzend aan een weg of fietspad 
3. Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter de 

nectarplanten te noteren die binnen 1 meter van je af 
staan. Ook niet bloeiende planten doen mee. Download het 
plantenformulier op www.floron.nl/bermen . De meest 
voorkomende nectarplanten staan afgebeeld op deze 
zoekkaart. 

4. Geef de resultaten door op floron.nl/bermen. Na het 
doorgeven verschijnt de bloemenrijkdom van jouw berm 
meteen op de kaart. 

Wil Maaijwee, Piet van Helvoort en Joost van Balkom starten deze 
week met enkele bermen in de Zeeg.  
Vragen: joostvanbalkom15@gmail.com . 
 

 

 
 

Afval scheiding kan beter – wist u dat? 
Deze week bezocht een groep leden van onze vereniging de PMD-
scheidingsfabriek van SUEZ in Rotterdam. Met eigen ogen konden 
we zien hoe Plastic, Metaal en Drankverpakkingen worden 
gescheiden. De afzonderlijke materialen worden door eigen SUEZ-
bedrijven verder verwerkt in nieuwe producten. 
 
Van de ingaande 100.000 ton per jaar is 90% geschikt voor 
hergebruik. 10% is niet geschikt, ofwel 10.000 ton per jaar wordt 
alsnog verbrand! Een van de oorzaken: verpakking in verpakking. Als 
je bijvoorbeeld blikjes in de drankverpakkingen stopt kan de 
machine ze niet van elkaar scheiden. Dus ‘GEEN verpakking in 
verpakking’. 
  

 

 
 

Moment van maaien vervroegt sneller dan eileg datum kievit 
Dit voorjaar hebben boeren hun graslanden in heel Nederland weer 
op grote schaal gemaaid. De laatste 18 jaar wordt zes dagen eerder 
gemaaid dan 20 jaar daarvoor. Het eerste kievitsei wordt maar twee 
dagen eerder gevonden. Door klimaatverandering kan het aantal 
dagen tussen uitkomen van de eerste eieren en de eerste maaibeurt 
deze eeuw van 40 dagen nu naar 27 dagen gaan.  
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.  
 
In Brabant vinden we 20% van alle kieviten in Nederland. Hoe kun je 
die beschermen? In het kader van NatuurStreken een mooi filmpje 
hierover: https://youtu.be/_UcpHS8Dt90 . 
 

 

Fotowedstrijd Blues in the Marshes 
Op tweede paasdag vond prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd 
Blues in the Marshes. De eerste prijs van de fotowedstrijd in de 
categorie "Mens en Cultuur" ging naar Ad Hartjes, die de 
Moerputtenbrug, prachtig vastlegde in het gouden ochtendlicht (de 
foto hiernaast). 
Ga voor het hele bericht en alle prijswinnende foto’s op 
natuurmonumenten.nl. 

http://www.floron.nl/bermen
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vlijmens-ven/nieuws/fotowedstrijd-blues-marshes


 

 
 
 

Vegetatie ontwikkeling Loonse en Drunense Duinen 
Hoe verloopt de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en 
Drunense duinen? De zandverstuivingen en heidevelden in het 
gebied dreigen overgroeid te raken door gras en bos (successie).  
 
Natuurmonumenten heeft al enkele maatregelen genomen om dit 
proces te stoppen. Werken deze maatregelen? Waarom wel of niet? 
Is er meer nodig? Een deel van de vegetatiekaart van de Atlas 
Natuurlijk Kapitaal (ANK) is geactualiseerd en verfijnd. Deze kaart is 
nu te vinden in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.  
 
Ga voor het hele bericht en de kaart naar naturetoday.com 
  

 

 
 

Zonnepanelen op Caleidoscoop 
Woon je in Heusden en wil je wel zonnepanelen, maar niet op je 
eigen dak? Energiek Heusden biedt de mogelijkheid om eigenaar te 
worden van de zonnepanelen op het dak van de Caleidoscoop in 
Vlijmen. Belangstelling? Stuur een mail naar 
zonopheusden@energiekheusden.nl . 
Deze voor-inschrijving is geheelvrijblijvend. Een en ander wordt pas 
definitief bij ondertekening van de overeenkomst. 
 

 

 
 

04 juni   Plantengroep 
06 juni   Natuurbeheer 
12 juni   Water en afval – lezing en excursie Spuisluis Crevecoeur 
13 juni   Natuurbeheer 
13 juni   Repair Café 
20 juni   Natuurbeheer 
27 juni   Natuurbeheer 
 
Ga voor meer informatie over deze activiteiten naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php  

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens) 

(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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