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Repair Café Drunen na de vakantie weer open 
woensdag 21 augustus 2019 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen 
 
Inmiddels is het Repair Café een vertrouwd fenomeen geworden. 
Doelstellingen bij het Repair Café zijn: repareren als alternatief voor 
weggooien, reparatiekennis behouden én een ontmoetingsfunctie 
creëren. 
 
Breng uw kapotte spullen mee en de deskundige vrijwillige 
reparateurs zullen ze proberen te repareren. Gereedschappen en 
materialen zijn aanwezig. Eventuele nieuwe onderdelen zelf 
meenemen. Reparatie is gratis; een kleine vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. 
 

 

 
(Foto: Annie van Bokhoven) 

 

Landgoed Steenenburg in de belangstelling 

Ons bezwaarschrift tegen de bomenkap op het Landgoed heeft de 
afgelopen weken de gemoederen beziggehouden. Op zondag 14 juli 
kwamen 25 leden af op de uitnodiging om met eigen ogen te zien 
wat er dreigt te gebeuren. Op, 21 juli, kwamen maar liefst 40 
belangstellenden af op de tweede wandeling door het gebied. 
 
Het Brabants Dagblad publiceerde een bericht over het 
bezwaarschrift. Op 21 juli liep een journalist mee met de wandeling. 
Het resultaat daarvan is te vinden op bd.nl/21-7  
Het VoorontwerpBestemmingsplan is hier te vinden. 
 

 

 

Bank gesponsord door Mevrouw Cock de Moel 
Ons voormalig bestuurslid en erelid Mevrouw Cock de Moel heeft 
onlangs een bedrag geschonken aan onze vereniging. 
 
Met deze bijdrage heeft Marc Snijders met gedroogde planken van 
naaldhout een bank gemaakt. Deze bank die voorzien is van een 
plaatje met inscriptie staat in ons natuureducatie park de 
Ottershoek aan de Kanaalweg te Drunen. 
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(Foto: Marijke van de Wiel) 

Nieuwe foto’s op de site 
Het afgelopen half jaar is er weer een hoop gebeurd, en 
gefotografeerd. Die foto’s staan nu ook op onze fotogalerij. 
 

Op /wandelingen vind je de Excursie Nieuwe Kooi en het 
Voorjaarsfestival.  

Onder /natuurbeheer werkzaamheden in de Ottershoek, 
Hooibroeken, Eendenkooi Ter Kwak, Zeedijk en Baardwijkse 
Overlaat.  

In het gebied /Hooibroeken zijn ook veel nieuwe foto’s te zien. 
 
Wat nog komt: natuurbeheer Ottershoek en Heidijk. Nog even 
geduld voor deze. In totaal staan er nu ruim 1.400 foto’s in onze 
fotogalerij! 
 

 

 
 

Vacature – Ruimtelijke Ordening 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is.  
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening tracht door 
beleidsbeïnvloeding, door indienen van bezwaarschriften en 
zienswijzen, door persberichten en door deelname in adviesgroepen 
de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke 
waarden en de kwaliteit van een gezond milieu te behouden en/of 
te herstellen. 
  
De werkgroep werkt op dit moment onder andere aan de 
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) en Landgoed 
Steenenburg. Wil je daarover meedenken en praten? Laat het weten 
via info@natuurenmilieuheusden.nl ! 
 

 
 

 

Samenwerken aan het Land van ’t Oude Maasje 
Klimaatplein Heusden is een samenwerkingsverband van inwoners 
uit het noordelijke deel van onze gemeente. Zij gaan invulling geven 
aan de klimaatopgaven voor hun gebied.  
 
Eén van de eerste projecten is het opstellen van een omgevingsvisie 
voor het gebied, ofwel Het Land van ‘t Oude Maasje. Ze gaan samen 
een plan maken voor het ruimtelijk inpassen van klimaatadaptatie, 
versterken biodiversiteit en energietransitie. Ga voor meer info naar 
heusden.nl . 
 
Namens onze vereniging werkt Hermien van Toorenburg hieraan 
mee. Wil je ook meedenken en meeschrijven? Laat het dan weten 
via  info@natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

 
 

Natuur in de wijk 
In de vorige uitgaven van Digituurlijk hebben we regelmatig 
opgeroepen om tuinvogels te gaan tellen. Dat is nodig om te weten 
wat de stand van de biodiversiteit is bij de start, later dit jaar, van 
het project Natuur in de Wijk. 
 
Het aantal waarnemers is gestegen van 26 in november naar 40 op 
dit moment Drunen kent nu 17 tellers en Vlijmen 16. Haarsteeg en 
Heusden Vesting nog geen enkele! Wie gaat ons daar meehelpen? 
Naast vogels willen we ook graag meer weten over vlinders, 
gierzwaluwen, vleermuizen en andere zoogdieren en amfibieën.  
 
Ga naar www.tuintelling.nl  en meld je aan! 
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De Zuidelijke keizerlibel 
Nu de zomers warmer worden in Nederland, zien we ook nieuwe 
soorten verschijnen. 
 
De Zuidelijke keizerlibel, een grote libel met groene ogen en een 
opvallend blauwe vlek op het achterlijf werd in juli door onze 
libellenman, Rien Melis, net over de Maas gezien. En een week later, 
tijdens de libellentelling, zagen we hem vliegen langs het Drongelens 
kanaal. Wat een prachtig beest! 
 
Weer een nieuwe soort erbij in het toch al libellenrijke 
Overlaatgebied. 
 

 

 
(Dagpauwoog – Foto: Wilhelmien Marti) 

 

Tuinvlindertelling 2019: aantal vlinders gehalveerd 
In juli was er weer de tuinvlindertelling. Er zijn zo’n 10.000 tellingen 
gedaan. Een kwartier lang noteerde men de vlinders die in de tuin 
aanwezig waren. De atalanta is de meest getelde vlinder. 
 
Wat vorig jaar al gevreesd werd, blijkt nu: 2019 is een zeer slecht 
vlinderjaar. Door het droge weer vorige zomer zijn veel rupsen 
doodgegaan. De afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 15 vlinders 
per telling in de tuin. Dit jaar zijn dat er slechts 7,5: een halvering.
  
Ga voor het hele bericht naar vlinderstichting.nl.  

 

 
 
 

Mijlpaal voor de Jaarrond Tuintelling 
De Jaarrond Tuintelling omvat na vijf jaar tellen inmiddels 250.000 
tellingen! Meer dan 16.000 tellers die ruim 5.200 verschillende 
soorten dieren en planten geteld geteld hebben, in meer dan 1.300 
tuinreservaten. Het levert een mooi inzicht in wat er leeft in onze 
tuinen. Alle tuinen samen hebben tenslotte de oppervlakte van 
zesmaal de Oostvaardersplassen. Dat is dus een enorm leefgebied 
voor vele soorten.  
 
Ga voor het hele bericht naar tuintelling.nl/nieuws. 
Lijkt het u leuk ook mee te tellen? Ga dan naar www.tuintelling.nl. 
 

 

 
(Foto: Annie van Bokhoven) 

Eikenprocessierups in Heusden 
Ook in Heusden merken we goed dat de rupsen er zijn en bestrijden 
de gemeente ze. Bij maar acht eikenbomen leverde dat maar liefst 
45 kilo aan nesten en rupsen op! Meer info en Heusdense locaties 
met en zonder de rups vind je op heusden.nl. 
 
Hoe koolmezen rupsen bestrijden is te zien op youtu.be. En dat dat 
echt helpt kun je lezen op naturetoday.com/25324. In twee weken 
tijd eet een mezenjong zo’n achthonderd rupsen. Dat tikt aan! Krijgt 
elke eikenboom dit najaar z’n eigen nestkastje? 
 

 

 

Japanse duizendknoop in Heusden 
Het College van B&W van Heusden komt in actie tegen de Japanse 
duizendknoop. Het bestuur van onze vereniging is nu in gesprek met 
de gemeente over hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Ga voor de Raadsinformatie brief naar heusden.nl.  

Het Brabants Dagblad berichte er over op bd.nl.  
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Gemeente zoekt ‘ZAP-ers’! 
Erger jij je ook aan het zwerfvuil in je buurt? Wordt dan een ‘ZAP-er’, 
een Zwerf-Afval-Pakker. ZAP-ers ruimen vrijwillig zwerfafval op; 
bijvoorbeeld als ze een rondje lopen, de hond uitlaten. 
 
Als ZAP-er’ krijg je een aantal materialen in bruikleen, zoals een 
afvalgrijper, afvalzakkenhouder, paar handschoenen, fluorescerend 
hesje en speciale afvalzakken. Volle zakken worden bij je opgehaald. 
Al het zwerfafval dat je opruimt is mooi meegenomen. 
 
Meer informatie en aanmelden via www.heusden.nl/zap . 
 

 

 
 

Het weidevogelseizoen 2019 is alweer voorbij 
De 34 leden van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 
hebben het seizoen 2019 er op zitten.  
 
Het was een vrij normaal jaar met 220 gevonden legsels. De 
resultaten in de gemeente Heusden waren erg variabel. De 26 
gevonden legsels in Doeveren en het Herptsche Veld-Oost leverden 
geen enkele nieuwe weidevogel op. Dat kwam vooral door predatie, 
van onder andere vossen en kraaien. In de andere drie gebieden in 
onze gemeente waren de percentages uitgekomen legsels: 50%, 
83% en 100%. 

Ga voor de hele nieuwsbrief naar natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Brabantse zandpaden nieuw project Brabantse Hoeders 
De Brabantse zandpaden staan centraal in het nieuwe project 2019 
van de Brabantse Hoeders.  
 
Brabant telt nog vele honderden zandpaden. Het zijn de oudste 
verbindingswegen. Zandpaden staan onder druk. Er verdwijnen er 
steeds meer. Ze zijn niet alleen historisch (zelfs prehistorisch en 
Romeins), maar ook ecologisch van groot belang. Ze spelen vaak een 
hoofdrol in pelgrimswegen die door de provincie lopen, in 
‘Ommetjes’ rond dorpen en in wandelroutes.  
 

Ga voor meer info en voor meedoen naar brabantslandschap.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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