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Natuurwerkdag 2019. Doe mee!! 
Zaterdag 2 november wordt er op honderden locaties in Nederland 
in het landschap gewerkt. Ook in de gemeente Heusden wordt er 
gewerkt en wel bij de Driewiel, onder Nieuwkuijk. Hier wordt een 
nieuw natuurgebied aangelegd.  
 
Heb je zin om mee te doen kijk dan voor alle informatie op 
www.natuurwerkdag.nl  en geef je op. 
 

 

 
 

Ledenvergadering 
Het bestuur nodigt alle leden uit voor een extra ledenvergadering, 
op 12 november a.s. Er zijn twee redenen voor de extra vergadering. 
 
 In de eerste plaats omdat we een kandidaat-voorzitter hebben 
gevonden, in de persoon van Fons van Dijk. Verder hebben we op dit 
moment een flink aantal projecten onder handen. We willen jullie 
bijpraten over de zeven (!) belangrijkste. De agenda staat HIER. 
 
Wel abonnee, maar nog geen lid? Meld je aan als lid, en kom ook! 
Aanmelden via natuurenmilieuheusden.nl.   
 

 

 

Hoe gaan we in Heusden om met de luchtkwaliteit 
Op dinsdagavond 5 november vanaf half acht willen we met u in 
gesprek over houtstook in relatie tot de luchtkwaliteit in Restaurant 
& Partycentrum De Remise in Drunen.  
 
Onder leiding van presentator Marco Driesprong begint deze avond 
met de drie gastsprekers; het Longfonds, Vanhetgaslos en de 
Haarden- en kachelbranche waarna er nog een overzicht wordt 
gegeven hoe andere gemeenten omgaan met houtstook. Na de 
pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
deskundigen waarbij wethouder Mart van de Poel en ambtenaar 
Wilma Broeders zich zullen aansluiten bij het gesprek. 
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Natuur in de Wijk van start 
Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan 
onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel 
planten en dieren aanwezig. En omdat de bebouwing een steeds 
grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds 
belangrijker. 
Samen met de gemeente gaan we proberen de biodiversiteit in de 
bebouwde kommen van de gemeente Heusden te verhogen; te 
beginnen in Venne-Oost. Hoe we dat gaan doen vind je HIER.  

 

 
 

Vacature - Ondersteuning PR en website 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is.  
 
De PR werkgroep treedt op als redactie van Digituurlijk, Facebook en 
van de website, en probeert deze waar mogelijk te vertalen in 
persberichten. Verder organiseert zij wandelingen, lezingen en 
ledenvergaderingen. En zorgt ze voor het uitreiken van de Wijze Uil. 
Daarnaast zouden we graag vaker deelnemen aan activiteiten in de 
gemeente om ons als vereniging te presenteren. En meer lezingen 
over natuur en milieu organiseren. 
  
Heb je interesse in één of meer van deze activiteiten, laat het weten 
via info@natuurenmilieuheusden.nl of bel 06 826 80 826. 
 

 

 
 

Zwerfafval in het buitengebied 
De gemeente besteedt veel aandacht aan zwerfafval. Dat wordt 
opgeruimd door ZAP-pers en door verenigingen. Onze werkgroep 
landschapsbeheer ruimt op de woensdagmorgen het zwerfafval op 
in de natuurgebieden waar ze actief is: Baardwijkse Overlaat, Heidijk 
(tussen Overlaatweg en Meerdijk), Nieuwkuijkse Wiel, Hooibroeken, 
Drongelens Kanaal (tussen Overlaatweg en Torenstraat). 
 
Gebieden waar we nog niet actief zijn: Vlijmens Ven, Haverkampen 
en Biessertpolder, Haarsteegse Wiel. Heb je zin om daar een paar 
keer per jaar zwerfafval op te ruimen in de natuur? Laat het dan 
weten aan info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

 
 

Bestrijding van de Japanse duizendknoop 
De Landschapsgroep is begonnen met het uitsteken van de Japanse 
Duizendknoop langs de Kooiweg in Drunen. De eerste slag is 
gestreden en het talud is aan beide zijden kaal.  
 
Maar …..omdat ieder achtergebleven stukje wortel na enkele weken 
weer uitschiet en een nieuwe plant vormt, is bijhouden verplicht.   
Voor de winter pakken we de plant voor de tweede keer aan. 
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Kikkers en padden in Landgoed Steenenburg 
Vooruitlopend op de start van de activiteiten in Landgoed 
Steenenburg gaat de gemeente kikkers en padden verplaatsen. De 
eerste ronde start binnenkort en zal ruim een maand duren. In 
februari komt de volgende ronde. 
Wil je meehelpen? Dat kan! Meld je aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl  
 

 

 
 

Snuffelcursus bijen houden 
Bijenhoudersvereniging De Langstraat organiseert op 
donderdagavond 31 oktober en donderdag 7 november een 
snuffelcursus bijen houden. Deze cursus is bedoeld voor 
belangstellenden die overwegen bijen te gaan houden. Ook mensen 
die meer willen weten over het leven van de honingbij en de imkerij 
zijn welkom. Ervaren imkers vertellen over het leven van de 
honingbij, de rol van de imker en welke materialen benodigd zijn om 
bijen te houden.  
 
De beide avonden vinden plaats in het Parkpaviljoen, Grotestraat 
154a, 5141 HC Waalwijk en duren van 20 tot 22 uur. Er zijn geen 
kosten verboden aan deze cursus. Aanmelden kan met een email 
naar f.mandigers@ziggo.nl . Voor vragen kun je ook bellen met Fons: 
06-5429 5181. 
 

 

 
 

Eerste uitleverdag “Natuur in de wijk”. 
Bewoners van de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen 
ontvingen op19 oktober de bestelde planten voor bijen en vlinders. 
De kleurrijke bloemen van de vlinderstruiken, het kattenkruid en de 
zonnehoed geven veel jaar voedsel aan vlinders en andere insecten.  
 
Het uitdelen van de planten was de eerste actie binnen het project 
‘Natuur in de Wijk’, dat we samen met de gemeente het komende 
jaar gaan uitrollen. Met kleine investeringen kan de ook de 
bebouwde kom ruimte bieden aan allerlei soorten vlinders zoals het 
‘boomblauwtje’ en vogels als mussen en gierzwaluwen. Deze natuur 
in de woonwijken levert daarmee een bijdrage aan het ecosysteem 
in onze gemeente en zorgt voor een fijne groene leefomgeving. 
 
We gaan in 2020 verder met het project in Venne-Oost. 
 

 

 
 

Jubileum Repair Café werd druk bezocht 
Tijdens de reparatieavond van 9 oktober bij het Repair Café Drunen 
werd aandacht besteed aan het landelijk jubileum: het is tien jaar 
geleden dat in Amsterdam het eerste Repair Café open ging. In 
Drunen werd in 2013 ook het initiatief genomen.  Dankzij de 
medewerking van ContourdeTwern en onze vereniging kon men in 
mei van start gaan.  Sindsdien zijn er 38 bijeenkomsten geweest! 
 
Burgemeester van Hees kwam de Repair Café medewerkers 
feliciteren en bedanken voor hun inzet. Dankzij hen is de afvalberg 
in de gemeente kleiner geworden. 
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

Nieuw op de fotogalerij 
Een mooie foto van een Ransuil in de buurt van Giersbergen.  
 
Gemaakt door André van Drunen.  
 
En te vinden op natuurenmilieuheusden.nl 
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BMF presenteert Brabants Actieplan Stikstof 
De Brabantse Milieufederatie presenteerde het Brabants Actieplan 
Stikstof op vrijdag 11 oktober aan de Provinciale Staten. 
 
De BMF vraagt de overheid om lef te tonen door stevige keuzes te 
maken en voldoende geld te reserveren voor deze grote opgave. Dat 
betekent investeren in boeren zodat zij de omslag kunnen maken 
naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en daarbij met minder 
dieren een goede boterham verdienen.  
 

 

 
 

Natuurrijk 
Ook in 2019 was op Omroep Brabant weer de serie 'Natuurrijk' te 
zien. Maud Hawinkels, ging weer de Brabantse natuur in. Verspreid 
over Brabant trok ze door de natuur op zoek naar de verrassingen 
die Brabant biedt. In onze omgeving bezocht ze Oisterwijk, 
weidevogels in het Land van Heusden en Altena (aflevering 25 mei). 
Maar ook de andere gebieden en onderwerpen zijn weer de moeite 
waard. 
 
Alle uitzendingen zijn in juni en juli al uitgezonden. Ze zijn allemaal 

nog terug te kijken op omroepbrabant.nl  
 

 

 
 

Herstel leefgebied bronlibel in Noord-Brabant 
Het vermoeden bestaat dat de bronlibel door de extreem droge 
zomer van 2018 is verdwenen uit de Esperloop in Noord-Brabant. 
Dit geeft aan hoe kwetsbaar het leefgebied van deze zeldzame libel 
is. De provincie heeft subsidie verstrekt aan de Vlinderstichting om 
te onderzoeken of de libel echt is verdwenen. Er is ook geld 
beschikbaar om het leefgebied van de bronlibel te herstellen. 
 

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com/25355. 
  

 

 
 

Hoe overwinnen ganzen de Mount Everest? 
In hun jaarlijkse trek vliegen streepkopganzen tussen Mongolië, 
China en India. Bij de migratie vliegen de vogels zelfs over de Mount 
Everest, bijna negen kilometer hoog. 
 
Uit onderzoek blijkt nu dat de ganzen tot extreme hoogtes kunnen 
vliegen door hun stofwisseling omlaag te brengen.  
Ga voor het hele bericht naar eoswetenschap.eu.  
 

 

 
 
 

Amazon bestelt 100.000 elektrische bestelbussen 
Waar sommige overheden en bedrijven gespannen naar gestelde 
doelstellingen die gesteld zijn tijdens het Parijsakkoord kijken 
kondigde Amazon vorige week rustig aan de doelstellingen die voor 
2050 gesteld zijn al in 2040 te willen halen, tien jaar eerder dan 
gepland. Om deze doelstelling te halen heeft Amazon onder andere 
100.000 elektrische bestelbussen besteld. 
 
Ga voor het hele bericht naar duurzaambedrijfsleven.nl .  
 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl ) 
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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.  
 

 


