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Bosheksen ritueel en spannende prijsuitreiking
Op zondag 19 mei 2019 start om 14.30 uur het bosheksen ritueel en 
aansluitend is de spannende prijsuitreiking, wederom in het 
prachtige natuurgebied aan de Duinweg 68 in Drunen. 

We nodigen alle deelnemers aan het Voorjaarsfestival hiervoor uit. 
Wie wil komen kijken, is van harte welkom. Wel graag iedereen een 
kwartier voor aanvang aanwezig zijn, zodat het ritueel niet verstoord
wordt. Meer informatie: www.natuurenmilieuheusden.nl . 
Aanmelden: info@natuurenmilieuheusden.nl .

Wandeling voor het goede doel door Loonse en Drunense Duinen 
Zaterdag 25 mei organiseert ons lid Kees van Delft in het kader van 
Samenloop voor Hoop (kankerbestrijding) een wandeling van 
ongeveer 4 km door de Loonse en Drunense Duinen. Ongeveer 400 
meter gaat door los zand.

Aanvang 13.30u. Vertrek vanaf Parkeerterrein bij brasserie "Het 
Genieten", Roestelbergseweg 3, 5171RL Kaatsheuvel.
De kosten voor deelname bedragen €10 p.p.  en komen geheel ten 
goede aan het KWF. Graag ter plekke met gepast geld betalen.
Graag aanmelden via pm_vandelft@yahoo.com .

(Foto: Wilhelmien Marti)

Landelijke argusvlindertelling van 17 tot en met 19 mei
Het gaat al een tijdje niet goed met de argusvlinder. Om in beeld te 
krijgen waar deze boerenlandvlinder in Nederland nog te vinden is 
er voor het zesde jaar op rij een landelijke telling. 

Dit keer van vrijdag 17 tot en met zondag 19 mei. Alle hulp is 
welkom! Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com. 

25 en 26 mei: de eerste Nationale Vleermuistuintelling!
Na de al best bekende nationale tellingen van vogels, vlinders en 
bijen, is het nu de beurt aan iets minder bekende tuingasten: 
vleermuizen. 
Wil je meetellen, ga dan naar naturetoday.com  voor meer info.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25160
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25150
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:info@natuurenmilieuhesuden.nl
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
mailto:pm_vandelft@yahoo.com
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/


Weidevogels in Heusden en omgeving
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, die ook in onze 
gemeente actief is, vond tot begin mei ongeveer evenveel nesten als
vorig jaar. De groepen 3 t/m 7 werken in onze gemeente. In de 
vogel-glossy van 2018 vind je informatie over in welke gebieden.

Ga voor de resultaten per gebied naar LINK NOG TOEVOEGEN.

Natuur in Brabant
Het Brabants Landschap geeft ieder kwartaal een nieuwsbrief uit 
over de natuur en landschapsbeheer in Brabant. De laatste is te 
vinden op brabantslandschap.nobears.online .

Wil deze nieuwsbrief ook ontvangen, geef je dan op via 
brabantslandschap.nl . 

(Foto: Annie van Bokhoven)

Help mee met mezensterfte-onderzoek!
Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de 
buxusmotrups, blijkt nu uit onderzoek. Uw hulp is nodig om dit 
uitvoeriger te onderzoeken en in de toekomst hopelijk te 
voorkomen. 

Als u in uw tuin plots veel dode (jonge) mezen vindt én u of de buren
hebben gif gebruikt om buxusmotten te bestrijden, geef het dan 
door aan het CLM. De contactgegevens vindt u HIER, samen met 
meer informatie over het bewaren van de dode meesjes voor 
onderzoek naar gif. 

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com. 

(Foto: Wilhelmien Marti)

Nieuwe buren in stedelijke omgeving
Steden zijn volledig ingericht naar de behoeften van de mens. Toch 
zijn er zoogdiersoorten die erin slagen om te leven onder stedelijke 
omstandigheden. Of een soort hiertoe in staat is, ligt aan een aantal 
factoren. Sommige soorten zullen het beter doen bij urbanisatie dan
andere. In recent onderzoek is gekeken naar de vos, de das, de 
steenmarter en de rode eekhoorn.

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com   .   

Autolak aantrekkelijk voor paarden
Paarden worden vaak aangetrokken door de lak van de auto en 
schrapen deze er met hun tanden van af. Om bezoekers op dit risico 
te wijzen, heeft ARK een waarschuwingspictogram ontworpen. 

De eerste gebieden waar deze waarschuwing op borden bij een 
begrazingsgebied wordt gebruikt, zijn de Schaikse Heide in 
natuurgebied de Maashorst in Schaijk, en het begrazingsgebied bij 
Slot Loevestein.  . 

Bron: naturetoday.com  .  

Tips voor een tuin zonder gif
Je hebt mieren, slakken, luizen of wespen je tuin. Hoe krijg je ze weg 
zonder gif? Laat ze verdwalen, lok ze weg, knijp er een paar fijn, voer
ze verder op. 
Hoe precies? Ga voor de details naar naturetoday.com.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24877
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24836
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25144
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuwsbrieven/
http://brabantslandschap.nobears.online/index.php?action=social&chash=33e75ff09dd601bbe69f351039152189.39&nosocial=1
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24363
https://www.clm.nl/news/522/73/Help-het-onderzoek-naar-mezensterfte


Haal vlinders naar de tuin
Het vlindervriendelijk maken van de tuin begint met de planten. 
Vlinders leven van nectar, een zoete stof die in bloemen zit. Kies 
daarom voor planten die samen het hele jaar door bloeien.

Voedselplanten voor rupsen zijn onmisbaar in een 
vlindervriendelijke tuin. Rupsen zijn vreselijk kieskeurig: ze lusten 
vaak maar enkele soorten planten. Een overzicht van voedselplanten
voor rupsen, en nog veel meer tips, vind je op vlinderstichting.nl. 

Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant
In Noord-Brabant leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan 
het beheer, het behoud en de beleving van natuur en landschap. 

Naar schatting zijn in Brabant ruim 10.000 mensen wekelijks of 
maandelijks (zeer) actief en doen er 150.000 mensen (pop-up 
vrijwilligers) mee aan incidentele activiteiten als de jaarlijkse 
natuurwerkdag of NLdoet.

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.

Groenten krijgen een tweede leven op Schiphol
Het vakantieseizoen komt er weer. Sommigen van jullie zullen via 
Schiphol gaan. Kom dan voordat je je vliegtuig in stapt langs bij 
'Soup & Bakery by De Verspillingsfabriek’ op Schiphol Plaza.

Groenten en fruit die om hun uiterlijk zijn geweigerd door de 
reguliere voedingsmiddelenindustrie krijgen daar hun tweede leven. 
Net zo lekker, en beter voor het milieu. Soup & Bakery by De 
Verspillingsfabriek bevindt zich richting aankomsthal 3.
Ga voor het hele bericht naar duurzaam-ondernemen.nl. 

WC is geen afvalbak voor etensresten!
In de Digituurlijk van april berichtten we over de vochtige doekjes 
die vaak nog in de wc verdwijnen, en wat voor problemen verderop 
zorgt. Voor etensresten geldt hetzelfde.

Grootste misvatting is dat etensresten doorgespoeld mogen 
worden', constateerde de Unie: 14 % denkt dat die best door het 
toilet kunnen, 21 van de ondervraagden kiepert ze er doodleuk in. 
Probleem bij etensresten is vooral het vet dat in het riool 
verstopping kan veroorzaken. 

Ga voor het hele bericht naar radar.avrotros.nl.

Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar
De website van Xeno-canto verenigt vogelaars met een interesse 
voor het opnemen en analyseren van vogelgeluiden. Deze 
gemeenschap bestaat uit een zeer internationaal gezelschap van 
liefhebbers en professionals. Zij nemen in hun eigen omgeving, op 
reis of expeditie geluiden op en delen deze via xeno-canto.org. 

Zo wordt er door zo’n vijfduizend geluidenjagers gebouwd aan een 
groeiende verzameling geluiden van nu meer dan tienduizend 
vogelsoorten, zo’n 92% van alle vogelsoorten ter wereld!

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24862
http://www.xeno-canto.org/
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/112f83d8-2ff6-4b46-a0d3-e31201b14877.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24996
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/verloren-groenten-krijgen-tweede-leven-op-schiphol/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/veel-mensen-gebruiken-wc-als-afvalbak-voor-etensresten/


Download het bijengidsje
Vind je het leuk om meer te weten over de 20 soorten bijen, 
hommels en zweefvliegen - die op bijen lijken - die in het voorjaar in 
je tuin vliegen?

Download dan het ‘bijengidsje’ met 16 pagina’s informatie over 
bijen van nederlandzoemt.nl .

Minder spullen, meer ruimte
Elke ouder kent het wel: met de komst van kinderen komen ook de 
spullen het huis in. Vaak dingen die je vrij kort gebruikt. En daarna 
staan ze er maar.

Nu is er Mr Beetle, een online bedrijfje dat spullen verhuurd in 
plaats van verkoopt. Na gebruik gaan ze naar de fabrikant, en zijn 
daarna weer heel en schoon te verhuren door Mr Beetle. Ga naar 
www.mrbeetle.nl voor meer info. 

Duurzame vakantiebestemmingen
Exotische vakantiebestemmingen als de Maladiven, Curaçao en 
Zuid-Afrika vinden nog steeds gretig aftrek. Zijn er tropische 
bestemmingen met trein en veerboot bereikbaar? Jawel, redeneert 
Natuur en milieu, probeer eens de Scilly-eilanden in het zuidwesten 
van Engeland. 

Ook voor bergwandelaars, cultuursnuivers en safarigangers zijn er 
alternatieven dichtbij.
Ga voor meer suggesties naar natuurenmilieu.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.

mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/wp-content/uploads/sites/5/2019/02/DEF-Bijengidsje-2019.pdf?utm_source=Nibri+NL+Zoemt+29-3-2019&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Nieuwsbrief
https://www.natuurenmilieu.nl/blog/betere-bucketlist-bestemmingen/
http://www.mrbeetle.nl/

