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Repair café 
Datum en tijd: woensdag 9 oktober 2019, 19.00 - 21.00 uur 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, 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, ……. De vrijwillige, deskundige reparateurs 
gaan samen met u kijken of uw spullen gerepareerd kunnen worden.  
 
Gereedschappen en materialen zijn aanwezig. Eventuele nieuwe 
onderdelen zelf meenemen.  
 

 

 
 

Landelijke Natuurwerkdag 
Datum en tijd: zaterdag 2 november 2019, 9.00- 13.00 uur. 
Locatie: Driewiel (Zeeg) 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de landelijke actie om de 
biodiversiteit in de natuur te versterken. We gaan aan de slag met 
dunnen in een bos wat we tien geleden met de boomfeestdag 
hebben geplant De struiken en boompjes zijn in tien jaar zo hard 
gegroeid dat ze last hebben van elkaar.  
Ga voor meer info en opgeven naar natuurwerkdag.nl.  
 

 

 
 

Edelherten horen burlen? Bronstexcursies in Het Groene Woud! 
Misschien wel de meest indrukwekkende bewoners van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud zijn de edelherten. Deze koningen van 
het woud worden in september/oktober bronstig. Wil je een glimp 
opvangen van het spectaculaire schouwspel dat hiermee gepaard 
gaat? Neem dan deel aan een van de bronstexcursies. 
 
De edelherten in Het Groene Woud leven in De Scheeken tussen 
Best en Liempde. Van 25 september tot en met 26 oktober zijn er 
elke woensdag- en zaterdagavond bronstexcursies naar de burlende 
en strijdende herten.  
Ga voor het hele bericht en opgeven naar hetgroenewoud.com 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/Nieuwkuijk-deZeeg
https://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/hoor-je-de-edelherten-al-burlen-bronstexcursies-in-het-groene-woud-meld-je-nu-aan/835


 

 
 

Verheugt u zich ook weer op de gezellige winteravond? 
De R is weer in de maand, de dagen worden kouder, en de avonden 
langer. Ook weer de tijd met mist, en de open haarden die aan gaan. 
Vakkundig hout stoken is een hele kunst, zeker in het belang van een 
goede luchtkwaliteit binnen en buiten. Onze vereniging organiseert 
op dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond over 
luchtkwaliteit in de gemeente Heusden, in De Remise in Drunen. 
  
Een viertal sprekers zal dit onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken introduceren: wat zijn de gevolgen als we van het gas 
los gaan, hoe stook je hout op een verantwoorde manier, wat zijn de 
effecten van luchtkwaliteit op de mens, en wat zijn de gemeentelijke 
bevoegdheden bij overlast door slechte luchtkwaliteit. 
Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen aan de deskundigen, 
waar ook wethouder Mart van de Poel bij zal aansluiten.  
 (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Oproep om foto’s van libellen te maken 
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders 
in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine 
uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.  
 
Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van 
minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij 
u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te 
maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com. 
 
Als u reeds in het bezit bent van zulke foto’s dan kunt u die ook 
inzenden. Het mogen foto’s zijn van mannetje, vrouwtje, 
paringswiel, ei-afzettend vrouwtje en ook het biotoop waar de foto 
is gemaakt. (Foto: Bruine korenbout (Rien Melis). 
 

 

 
 

Herhaalde oproep: website moderniseren 
De website van de vereniging begint er na 10 jaar ietwat gedateerd 
uit te zien. De site is gebouwd in php. 
 
We zoeken iemand die ons kan helpen bij het moderniseren van de 
site. Ofwel door de bestaande site een moderner jasje te geven. 
Ofwel door de hele site opnieuw op te zetten. 
 
Voel je je aangesproken, of ken je iemand die dit zou kunnen en 
willen doen? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl  
  

 

 
 

Kreeftenonderzoek 
In 2019 heeft onze vereniging weer meegedaan met het landelijk 
onderzoek naar het voorkomen van de Amerikaanse rivierkreeft. 
 
Van de acht soorten rivierkreeften werd de rode Amerikaanse 
rivierkreeft het meest gevangen, gevolgd door de gevlekte 
Amerikaanse rivierkreeft (zie foto).  

 

 
 

Nieuwe foto’s op de site 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer nieuwe foto’s aan onze 
fotogalerij op de website toegevoegd. 
 
14 foto’s met als onderwerp natuurbeheer aan de Heidijk en in de 
Ottershoek. Verder nog zeven nieuwe gemaakt in de Baardwijkse 
Overlaat (Ottershoek). 
Dit keer allemaal foto's van Ate van Dijk.  

mailto:melisrien1@gmail.com
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/tag/Heidijk
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/tag/Baardwijkse%20Overlaat
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/tag/Baardwijkse%20Overlaat


 

 
 

Natuur in de Wijk 
We zijn druk bezig met Natuur in de Wijk, een project waarmee we 
samen met de gemeente gaan proberen de biodiversiteit in de 
bebouwde omgeving te verbeteren. Plan is om te beginnen in 
Drunnen, in Venne-Oost.  
 
Als je zin hebt om mee te werken aan de organisatie van dit project, 
laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. Daarnaast 
kun je ook al meewerken door vanaf nu regelmatig waarnemingen in 
jouw tuin door te geven via www.waarneming.nl of 
www.tuintelling.nl . Deze tellingen gaan we gebruiken om de 
ontwikkelingen in de wijk te volgen. 
 

 

 
 

Verslag van Wandeling Landgoed Steenenburg op Youtube 

Tijdens de wandeling over Landgoed Steenenburg heeft ons 
lid René Esser gefilmd. 
 
Inmiddels is deze terug te vinden op youtube.com. Niet alleen 
het verhaal van Fons, maar ook beelden van het Landgoed 
zoals het enkele jaren geleden was. 
 

 

 
 

Japanse duizendknoop wordt aangepakt 
Op woensdag 11 september is de Landschapsbeheer begonnen met 
bestrijding van de Japanse duizendknoop aan de Kooiweg in Drunen. 
Wethouder Kees van Bokhoven kwam kijken hoe het ging. 
  
Meerdere keren per jaar zal de plant hier uitgegraven en afgevoerd 
worden. We zullen dit enkele jaren vol moeten houden. 
 
Op de Facebook-pagina van de gemeente  Facebook-pagina van de 
gemeente staat er een berichtje over. 
(Foto: Ate Dijk) 
 

 

 
 

Landschapsbeheer in de Baardwijkse Overlaat 
Eind augustus en begin september heeft de werkgroep 
Landschapsbeheer enkele weken gewerkt in de Baardwijkse 
Overlaat.  
 
Vanaf de Kanaalweg is het Vlinderveld nu weer goed zichtbaar. 
Verder is de houtwal aan de noordkant teruggezet; daardoor blijft 
het werkpad toegankelijk. Ook werden enkele poelen vrijgezet.  
 
Tenslotte werd ook alle zwerfafval in het gebied opgeruimd, en 
afgeleverd op de gemeentewerf. 
 

 

 
 

Nieuwe soorten in Vlijmens Ven en Honderdmorgen 
Fons Mandigers liep in juni een rondje Honderdmorgen. ’10-
duizenden orchissen is niet overdreven. Nu ook heel veel Gevlekte 
orchissen. Veel Teer guigelheil op plekken en heel veel Kleine 
zonnedauw. Ook enkele nieuwe groeiplaatsen met trilgras. Waar je 
ook komt in dit gebied, het is een grote bloemenweelde.  
 
Ook in het Vlijmens Ven groeien steeds meer bijzondere soorten. 
Natuurmonumenten ontdekte een plek met meer dan 50 
exemplaren vlozegge en Gele zegge. Deze zeggen groeien op 
zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, 
voedselarme grond, zoals blauwgrasland. Het is een bedreigde soort 
die zelden wordt gezien in Noord-Brabant. 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.waarneming.nl/
http://www.tuintelling.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=kJ1OEHLetZ8
https://www.facebook.com/search/top/?q=gemeente%20heusden&epa=SEARCH_BOX


 

 
 

1 miljoen maaltijden gered via populaire Too Good To Go-app 
Sinds 22 januari 2018 gaat Too Good To Go effectief de strijd aan 
tegen voedselverspilling in Nederland. De app heeft inmiddels een 
community van meer dan 800.000 geregistreerde app-gebruikers die 
bij ruim 2.000 aangesloten locaties door heel Nederland 
terechtkunnen voor eten wat tegen sluitingstijd over dreigt te 
blijven. Vandaag is de 1 miljoenste maaltijd gered. Dat zijn 1 miljoen 
maaltijden die op een bord zijn beland in plaats van in de vuilnisbak. 
Winst voor het milieu, ondernemers en consumenten. 
 
Ga voor het hele bericht naar duurzaam-ondernemen.nl .  
In Drunen en Vlijmen doen inmiddels verschillende winkels mee! 

 

 
 

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups weer zeer succesvol 
In het tweede jaar werden op een proeflocatie met natuurlijke 
vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan op de 
controlelocatie.  
Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten aangevreten. Op 
de controlelocatie maar 3%.  
 
Ga voor het hele verhaal naar naturetoday.com.  
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
(Foto: Wilhelmien Marti) 

 

Niet alleen koolmezen eten eikenprocessierupsen 
Vorige maand berichtten we over rupsen etende koolmezen. Maar 
ook boomklevers, koekoeken en kauwen, eten grote aantallen 
rupsen. Vleermuizen eten de vlinders. Sluipwespen leggen hun eitjes 
in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij 
beetje opeet. Voorwaarde is dat we een landschap helpen ontstaan 
waarin deze soorten zich thuis voelen.  
 
Ook met je eigen tuin kun je een bijdrage leveren aan het vergroten 
van de rijkdom aan dieren en planten. Hoe? Ga voor het hele bericht 
naar naturetoday.com/25304 en voor meer tips naar 
www.mijnvogeltuin.nl . 
 

 

 
 

Paringsgedrag van juffers 
Ons lid René Esser maakt regelmatig filmpjes met als onderwerp 
natuur. In het kader van het Jaar van de Libel maakte hij er een 
waarin het paringsgedrag van juffers goed te volgen is.  
 
Te zien zijn parende Variabele waterjuffers in Grote roodoogjuffers. 
De film is gemaakt in de Haverkampen in Vlijmen. 
 
Te vinden op https://youtu.be/QZZ0o3CTM0A . 
 

 

 
 

NatuurStreken 
Voor NatuurStreken is Jochem langs een paar boeren geweest om 
eens te kijken wat ze doen voor natuur op het boerenland én 
waarom ze dat doen. Deze 12de aflevering gaat dan ook over……… 
agrarisch natuurbeheer! Hij is hier te bekijken: 
https://youtu.be/sWxhYWgivzg . 
 
Eerdere afleveringen vind je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld, 
waar je je ook kunt abonneren op volgende edities.   
 
 
 
  

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/1-miljoen-maaltijden-gered-via-populaire-too-good-to-go-app/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25453
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25304
http://www.mijnvogeltuin.nl/
https://youtu.be/QZZ0o3CTM0A
https://youtu.be/sWxhYWgivzg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHzQds0AErJzx0lqfBJrBuwkuI4XgOp6e


 

 
 

Resultaten rivierafvalonderzoek 2018 
Door opgeleide vrijwillige rivierafvalonderzoekers is in 2018 op ruim 
200 plekken langs de Maas en Waal onderzoek naar het soort afval 
op de rivieroevers gedaan. In totaal werden er bijna 77.000 stukken 
afval gevonden. Daarvan is 84% plastic. Op 43% van de onderzochte 
plekken zijn bovendien zogenoemde nurdles aangetroffen: plastic 
korrels die klein zijn, maar een van de grootste bronnen van 
vervuiling en riskant voor dieren.  
 
In de top 15 van meest gevonden soorten afval staan plastic 
wegwerpverpakkingen zoals flessen, doppen en wikkels en veel 
verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld snoep en chips.  
 

Info: schonemaas.nl/resultaten en schonemaas.nl/factsheet. 
 
 

 

 
 

Zwerfvuil rapen met een app is verslavend 
Met de app HelemaalGroen kunnen zwerfafvalopruimers zien in 
welke straten ze aan het werk zijn geweest: die straten kleuren 
groen op de kaart.  
 
De app is gekoppeld aan Strava, een app waarmee je wandelingen, 
hardlooprondjes en fietstochtjes kunt registreren. Met Strava neem 
je je wandeling op. Op de website www.helemaalgroen.nl  staat heel 
duidelijk en stap voor stap hoe je beide apps kunt installeren op je 
smartphone. 
 
Ga voor het hele bericht naar nd.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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