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Wandeling Landgoed Steenenburg (Land van Ooit) 
Datum: zondag 21 juli 2019 
Tijd: 10.00 uur 
Verzamellocatie: begin van de Kasteellaan (beukenlaan) 
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl  
 
De gemeente heeft grootse plannen met Landgoed Steenenburg, 
het voormalige Land van Ooit: bouwen van woningen, aanleggen 
van ontsluitingswegen, kappen van monumentale bomen en 
‘achterstallig onderhoud’ plegen. Al deze ontwikkelingen zullen 
grote gevolgen hebben voor het landgoed.  
 
Op zondag 21 juli geeft gids Fons van Dijk uitleg over het gebied, en 
over de plannen die de gemeente er mee heeft.  

Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

De 23e waakvlam in 2019 
De waakvlam is ingesteld bij het 15-jarig jubileum (1996) van de 
vereniging. Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid dat zich 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
 
Vorig jaar was Hermien van Toorenburg de winnaar. Aan haar dit 
jaar de taak om de Waakvlam uit te reiken. De projecten die bij 
Hermien indruk hebben gemaakt waren: het samentuinen, het 
voorjaarsfestival en het Vlijmens Ven.  
De Waakvlam ging dit jaar naar Tonny van de Wiel; zij heeft in korte 
tijd enorm veel initiatieven ontwikkeld. Hermien zag van nabij met 
welke inzet en enthousiasme ze dit festival van de grond heeft 
gekregen. Chapeau! 
 

 
 

Word jij ook ‘ZAP-er’ in gemeente Heusden? 
ZAP staat voor ZwerfAfval Pakker. ‘ZAP-ers’ zijn inwoners van de 
gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. als ze een rondje 
lopen, de hond uitlaten, etc. 
 
Hoe kun je ‘ZAP-er’ worden? Ga voor meer info en opgeven naar 

heusden.nieuws.nl. 
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Landelijke tuinvlindertelling: 6 tot en met 28 juli 2019 
Welke vlinders vliegen er bij jou in de tuin? Hoe gaat het met de 
tuinvlinders? In welke tuinen vinden we de meeste vlinders? Door 
mee te werken aan de Landelijke Tuinvlindertelling kun je helpen 
deze vragen te beantwoorden. De tuinvlindertelling vindt dit jaar 
plaats van 6 tot en met 28 juli. 
 
Iedereen kan zijn of haar vlinderwaarnemingen in de tuin direct 
doorgeven via de app 'Vlindermee' of de website. Hulp nodig bij het 
herkennen van vlinders? Download dan de  vlinderherkenningskaart. 
Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen. 
Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl . 
 

 

 
 

Het Bewaarde Land al 10 jaar in de Drunense Duinen 
Het natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land bestaat 
alweer 10 jaar op de locatie aan de zuidkant van de Loonse en 
Drunense Duinen. Inmiddels heeft men daar al bijna 2.000 
kinderen alleen al uit de gemeente Heusden mogen 
ontvangen.  
 
Wil jij ook vrijwilliger worden of met je klas op bezoek komen? 
Kijk dan op www.hetbewaardeland.nl . 
Ga voor het hele bericht naar heusden.nieuws.nl 
 

 

 
 

Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 
In de derde nieuwsbrief over 2019 van de 
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk weer veel 
wetenswaardigheden over de weidevogels in onze regio. 
 
Met z’n allen vonden de verschillende groepen tot en met 7 juni 220 
nesten (vorig jaar: 204). Hiervan zijn er 122 (=56%) uit, tot begin juni 
waren er 60 (=27%) nesten verloren, te weten door bewerkingen 
(11), predatie (40) en verlating (9). Er werden toen nog 38 (=17%) 
legsels bebroed. 

Ga voor het hele verslag naar natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

NatuurStreken op zoek naar de grote gele... 
Altijd gezellig en leerzaam als Jochem en Joost op pad gaan om weer 
wat moois te ontdekken. Deze keer de zeldzame grote gele 
kwikstaart. Tot 2000 was de grote gele kwikstaart in onze provincie 
een uiterst zeldzame broedvogel. Vanaf de eeuwwisseling begon de 
soort echter met een opmerkelijke opmars. Inmiddels broeden er 
bijna 50 paar in de provincie! 
 

Ga voor deze aflevering naar brabantslandschap.nl.  
Daar zijn ook eerdere afleveringen te vinden. 
 

 

 
 

Scholekster op het dak 
Steeds vaker kom je de scholekster tegen in de stad! Ze komen daar 
om te broeden op platte daken. Dat is bijzonder omdat je ze in de 
wad- en weidegebieden van Nederland juist steeds minder vaak ziet.  
 
Om meer te weten te komen hierover, kan iedereen die weet waar 
een scholekster op een dak broedt, daarover informatie insturen. 
Vul gegevens van het nest in op www.scholeksterophetdak.nl . De 
gegevens uit het onderzoek worden gebruikt om de soort te 
beschermen en te behouden voor de toekomst. 
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Op zoek naar de broedende patrijs 
Tijdens een speciale excursie-dag voor de coördinatoren van de 
weidevogel werkgroepen werd besproken hoe de patrijs beter 
beschermd zou kunnen worden.  
 
Bijvoorbeeld door de broedende patrijs met de drone op te sporen 
en daarna een schrikdraadraster om het nest te zetten. Hoe Ton 
Hannink dat heeft gedaan kun je vinden op brabantslandschap.nl. 
 

 

 
 

Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie 
Zonneparken zijn enorm in opkomst in Nederland. Ook de gemeente 
Heusden wil het mogelijk maken om ze hier aan te leggen.  
 
Grondgebonden zonne-energie heeft vrijwel altijd een effect op 
lokale natuurwaarden. Met de checklist  maakt het gemakkelijk om 
na te gaan of overal aan gedacht is, vooral als het gaat om natuur. 
 

 

 
 

Alles over de eikenprocessierups 
De eikenprocessierups geeft al sinds eind mei weer veel overlast. Op 
sommige plaatsen zijn er drie keer zo veel rupsen als in het piekjaar 
2018.   
 
Door het droge weer duurt dit nog steeds voort, ook in Heusden.  
Meer informatie, veel gestelde vragen en het doen van meldingen 

vind je op www.heusden.nl/eikenprocessierups . Ook de landelijke 
overheid heeft een site geopend: https://processierups.nu/. 
 

Op naturetoday.com/25294 en  naturetoday.com/25236 vind 
je ook veel informatie over deze rups, en wat wel of niet te 
doen als je er mee in aanraking komt.  
 

 

 
 

Van een Tiny Forest naar een Tuiny Forest  
In 2015 plantte IVN het eerste Tiny Forest; een inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Inmiddels liggen er al tientallen Tiny 
Forests in Nederland.  
 
Nu is er ook Tuiny Forest, uit een mix van biologisch gekweekte, 
inheemse planten. Een compleet pakket dat past in bijna elke tuin. 
Een Tuiny Forest helpt hittestress en droogte tegen te gaan. 
Daarnaast creëer je een fijne plek voor bijen, vogels en insecten; 
goed voor de biodiversiteit! Een Tuiny Forest kost € 169,95. 
 

 

 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
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Insecten en andere ongewenste gasten diervriendelijk verjagen 
Waarom zou je een dier willen doodslaan, -spuiten of -trappen of 
verdrinken als het ook anders kan? Zeker met het oog op de 
dramatische insectenstand is het voor iedereen beter om deze 
ongewenste gasten op diervriendelijke wijze te verdrijven. In huis én 
tuin. En zonder chemische troep om ook het milieu, je huisdieren en 
(kamer- of tuin)planten geen schade toe te brengen. Fijn voor jou én 
goed voor de biodiversiteit! 
 
Ga voor de meest effectieve manieren voor het verdrijven van 
muggen, mieren, rouwvarenmugjes, zilvervisjes, slakken, spinnen, 
muizen en ratten naar www.enjoytheveganmovement.nl .  
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Top vijf vakantievogels 
Vakantie! Oftewel: tijd om de koffers te pakken. Daar horen 
natuurlijk een verrekijker en een vogelgids in. Nieuwe plekken 
betekent namelijk kansen op bijzondere vogels. Of toch op zijn minst 
soorten die we niet dagelijks in de tuin aantreffen. Op 

naturetoday.com vind je een top vijf van vogels die een vakantie 
in Europa nóg geslaagder kunnen maken. 
 
Aangegeven wordt waar in Europa je grote kans hebt de flamingo, 
rode wouw, bijeneter, hop en de dwergooruil te zien. 
 

 
 
 
 

(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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