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Kerstwandeling in de Duinen 
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, is er weer de traditionele 
kerstwandeling.  
 
Onder leiding van Fons van Dijk kunt u na alle ontspanning 
binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus halen in de Loonse 
en Drunense Duinen.  
 
Datum: donderdag 26 december 2019 
Tijd: 11.00 uur 
Locatie: De drie Linden, Giersbergen 
 

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden – inventariseren 
Voor Venne-Oost hebben we in www.waarneming.nl een speciaal 
Venne-Oost-gebied aangemaakt. Daar kun je al jouw waarnemingen 
kwijt.  
 
Woon je ergens anders in de gemeente, dan is www.tuintelling.nl 
ook een goede optie. In het weekend van 24-26 januari 2020 is er 
weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling waar je aan mee kunt doen. 
Maar op www.tuintelling.nl  kun je ook jaarrond je telling kwijt. In 
onze gemeente zijn er inmiddels 49 deelnemers, alweer drie meer 
dan vorige maand. 
 
 

 

 
 

Van ‘Natuur in de wijk’ naar ‘Dorpsnatuur in Heusden’ - nulmeting 
De naam ‘Natuur in de wijk’ bleek bij nader inzien al in gebruik bij 
een andere organisatie. Om verwarring te voorkomen is de nieuwe 
naam ‘Dorpsnatuur in Heusden’. 
 
Komend jaar concentreren we ons op de wijk Venne-Oost. Vandaar 
dat de volledige naam voor 2020 is: ‘Dorpsnatuur in Heusden – 
Venne-Oost’. 
 
 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.tuintelling.nl/
http://www.tuintelling.nl/


 

 
 

Nieuwe poel in de Zeeg is een juweeltje. 
Op vier december is een mooie poel gegraven langs het zandpad bij 
de Heidijk. 
‘s Morgens om acht uur kwam Ad Buijs met een geweldige kraan om 
het werk af te maken. Een dag eerder had hij geklepeld en gefreesd 
en vandaag graaft hij de poel. Op de centimeter nauwkeurig 
schraapt hij het zand weg om het een eind verder op een dijkje te 
leggen. Een meesterwerk. Ad is niet voor niets Nederlands kampioen 
ploegen. Ploegen en graven, het gaat om de precisie. Op het eind 
van de dag na het graven, egt hij het geheel, zodat alles er optimaal 
uitziet.  
Piet, Bert en George hebben een week later de vuilboom en de 
lijsterbes geplant, want naast het water komt ook een stukje ruigte 
speciaal voor de patrijs. Op de overgebleven lap grond hebben wij 
bloemenzaad gestrooid. Dit is alweer een heel goed gezamenlijk 
project van de gemeente Heusden en onze natuurvereniging. Een 
project waar we samen trots op kunnen zijn. 
 

 
 

We brengen Heide terug op de Kanaaldijk. 
In de tijd dat wij onze natuurvereniging oprichtten, bloeide er op de 
Heidijk en Kanaaldijk overal heide. De dijken zagen paars en de 
bijen, hagedissen en veldkrekels hadden het er naar hun zin. 
Nu zie je geen heide meer, braam en opgaand bos hebben zijn plaats 
ingenomen. Waterschap Aa en Maas en onze landschapsgroep 
willen graag de heide weer terug. Eerst hebben we samen enige 
stukken van het Kanaaltalud uitgezocht, die breed genoeg zijn en 
waar voldoende licht en warmte de bodem kan bereiken.  
 
Afgelopen november maaiden we de braam en verwijderden wij het 
opschot van Amerikaanse eik en berk. De volgende stap is het 
schrapen van de rijke toplaag. Dat laten we machinaal doen en als 
dat is gebeurd, kan het heidezaad over de arme bodem worden 
verspreid. 
 

 

 
 

Presentaties thema-avond “luchtkwaliteit en houtstook” 
Wil je de presentaties van de thema-avond (nog) bekijken? Dat kan. 
Ze staan inmiddels op onze site: 

• Programma en stellingen. 

• Cor Veroude: Van Gas Los 

• Aad Fransen – Longfonds: Houtrook en gezondheid) 

• Gert Kooij – Nederlandse Haarden- en Kachelbranche: 
Houtstook in de Nederlandse samenleving 

• Harry Nijënstein – NMVH – Luchtkwaliteit in Heusden. 
  
Binnenkort gaan we praten over hoe dit een vervolg gaan geven. 
Wil je mee denken, praten of organiseren? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl  ! 
 
Foto’s van de avond staan inmiddels op de fotogalerij van onze 
website. 

 

 
 

Voedselbossen  
De BMF besteedt in haar laatste Nieuwsbrief veel aandacht aan 
voedselbossen. Over onderzoek naar dit fenomeen, verslag van een 
studiemiddag, effect op biodiversiteit, en links naar twee 
voedselbos-activiteiten. 
Daarnaast een stuk over een voedselbos dat nu aangelegd wordt bij 
Helvoirt (blauwe boompje op kaart hiernaast). 
 
De hele nieuwsbrief vind je op spits-online.nu .  

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Verenigingsactiviteiten/Lezingen
https://spits-online.nu/platform/unCivyCZzBWusCOyO1j3/details


 

 
 

Biodiversiteit in het agrarisch gebied 
De gemeente Heusden heeft de pachtvoorwaarden voor een deel 
van de percelen biodiverser gemaakt. Als boeren geen Round Up 
meer gebruiken en een bloemenrand aanleggen, krijgen ze korting 
op de pachtprijs. 
 
Het is een begin, maar nog onvoldoende om werkelijk te helpen. Uit 
onderzoek (zie o.a. brabantslandschap.nl) blijkt dat minimaal 5% in 
een gebied bloemenrand moet zijn om een merkbaar effect op de 
biodiversiteit te hebben. Hopelijk houdt de gemeente hier volgend 
jaar rekening mee.  
 

 

 
 

Stikstof problematiek in Europa, Nederland en ook in Heusden 
Wil je weten hoe het zit met de stikstofproblemen in Nederland, dan 
kun je op youtu.be in een filmpje van een paar minuten een goede 
uitleg krijgen. 
 
Zondag met Lubach kwam tot de conclusie dat de veehouderij flink 
moet inkrimpen om het stikstofprobleem effectief aan te pakken. 
Helder en compleet uitgelegd en nog erg grappig ook, op  vpro.nl.  
 
D66 Heusden organiseerde een avond over de stikstofproblematiek 
in Heusden. De presentaties zijn te vinden op heusden.d66.nl 
  

 

 
 

Jens met hele groep 7 naar de afvalstoffendienst in Den Bosch 
Jens Klerks uit Vlijmen won de hoofdprijs van het Voorjaarsfestival, 
dat op 14 april 2019 door onze vereniging georganiseerd was.  
 
Uit alle prijzen waaronder kaartjes van het Natuurmuseum in Tilburg 
en het Biesbosch museum in Werkendam koos Jens voor een 
excursie naar de afvalstoffendienst. Donderdagmorgen 7 november 
jl. was het eindelijk zover en gingen de 28 leerlingen van groep 7 van 
Basisschool De Vijfhoeven uit Vlijmen naar Den Bosch. De 
afvalstoffendienst is het eerste punt waar het afval vanuit Heusden 
naar toe gaat voordat het verder verdeeld wordt. 
 
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl.  
 

 

 
 

Too Good To Go - PLANEET UPDATE: 1 MAALTIJD PER SECONDE 
Weet jij hoeveel seconden er in een dag zitten? Dat zijn er precies 
86.400. Met alle Waste Warriors uit 13 landen redt Too Good To Go  
meer dan 1 maaltijd per seconde! Dat zijn dus 86.400 maaltijden per 
dag ... Als je dit nog eens opnieuw leest, zijn er weer 10 maaltijden 
gered.  
Wil je ook meehelpen voedselverspilling tegen te gaan, installeer 
dan de app (voor Android en iOs). In Vlijmen doen o.a. mee: Bakker 
Bart, De Vitgaminentuin, Coop, Kleine Toko; in Drunen: Bakker 
Allard, Bakker Bart; in Oudheusden: Coop Van Wijlen.  
 

 

 
 
 

Deelauto in de gemeente Heusden 
SnappCar is een organisatie die mensen in de gelegenheid stelt te 
delen. Heb je een auto die je wilt delen (verhuren)? Ga dan naar 
snappcar.nl/auto-verhuren en meld jouw auto daar aan. Je kunt je 
eigen prijs bepalen, alleen verhuren op de dagen die jou uitkomen, 
en ook zelf bepalen aan wie je verhuurt. SnappCar regelt alle 
verzekeringen en verdere rompslomp. 
 

In Heusden waren op het moment dat ik keek vier auto’s 
beschikbaar, in Drunen, Nieuwkuijk en Heusden. 

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=9b25c3a1-2fd0-4546-a930-e71c212485fa&type=PDF
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/akkervogelbeheer-begint-vruchten-af-te-werpen/?region=all&area=all&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsbrief+Coördinatiepunt+Landschapsbeheer+november+2019&utm_campaign=Nieuwsbrief+Landschapsbeheer+november+2019
https://youtu.be/UcDM80wf7-Q
https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-10/aflevering-2.html
https://heusden.d66.nl/publicaties
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/duurzaamheid/afval.php
https://www.snappcar.nl/auto-verhuren#calculator
https://www.snappcar.nl/auto-huren?lat=51.70193&lng=5.1421527999999626&fuzzy=false


 

 
 

Nationaal onderzoek afvalvermindering 
In de gemeente Heusden is in 2017 het omgekeerd inzamelen 
ingevoerd. Het afval wordt sindsdien veel beter gescheiden. Maar 
we kunnen nog een mooie stap maken: naar minder afval. Er zijn 
veel goede en leuke manieren, die vaak ook nog eens geld besparen.  
 
De gemeente Heusden wil de inwoners graag helpen zicht te krijgen 
op al die manieren. Daarom de vraag om deel te nemen aan het 
‘Nationaal onderzoek afvalvermindering’, te vinden op  

www.afvalminderen.nl. Er worden geen persoonsgegevens 
gevraagd, je kunt geheel anoniem deelnemen. 
 

 

 
 

Onderzoek dode koolmezen: 26 soorten gif gevonden 
Het grotere aantal dode jonge koolmezen in de stad, is waarschijnlijk 
niet direct te wijten aan gif ter bestrijding van de buxusmotrups, 
blijkt uit recent onderzoek. Waarschijnlijker is dat de vogels 
doodgaan van de honger, omdat veel insecten worden vergiftigd. 
Verrassend: een deel van de gevonden gifstoffen komt uit met anti-
vlooienmiddel behandelde honden- en kattenharen. 
 
Ga voor het hele bericht naar vogelbescherming.nl.  
 

 
 
 
 

(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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