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Natuur in de Wijk - voortgang 
Op dit moment vindt overleg plaats met potentiële partners in het 
project. In de loop van deze maand moet het projectplan klaar zijn 
en gaan we op zoek naar subsidie. 
 
Als je zin hebt om mee te werken aan de organisatie van dit project, 
laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.  

 

 
 

 

Natuur in de wijk – nulmeting biodiversiteit 
Ondertussen willenwe ook graag weten wat er nu, voor de start van 
het project, al aan biodiversiteit in de wijk voorkomt. In Venne-Oost, 
maar ook in de andere plaatsen in onze gemeente. Je kunt 
meehelpen door vanaf nu regelmatig waarnemingen in jouw tuin 
door te geven via www.waarneming.nl (nu drie waarnemers actief in 
Venne-Oost) of www.tuintelling.nl (nu al 46 tellers in onze 
gemeente).  
 
In www.waarneming.nl is de wijk Venne-Oost aangemaakt, en kun je 
dus de tellingen op wijkniveau invoeren. Hoe makkelijk kan het zijn! 
 

 

 
 

Natuur in de Wijk – doelsoort egel 
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te 
overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor 
goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een 
winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een 
hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze 
helemaal niet op! 
 
Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. 
(Foto: pixabay.com) 
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Weggooien? Mooi niet! Repair Café Drunen  
In de dure decembermaand kan een Repair Café een uitkomst zijn! 
De handige vrijwilligers van Repair Café Drunen helpen graag bij de 
reparatie van uw kapotte spullen. Fietsen, elektronica, kleding, 
houten speelgoed, etc. etc. Iedereen is van harte welkom.  
De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.  
 
Datum: woensdag 11 december, van 19.00 tot 21.00 uur  
Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen  
 

 

 
 

De Landelijke Natuurwerkdag.  
De natuurwerkdag van 2 november was met 14.000 vrijwilligers op 
563 locaties wederom een groot succes! Onze vereniging was actief 
rond de Driewiel in Nieuwkuijk. 21 volwassenen en 16 zeer 
enthousiaste kinderen hebben hard gewerkt in het hakhoutbos.  
 
Appelflappen, worstenbrood en erwtensoep zorgde ervoor dat de 
verloren energie weer werd aangevuld. Het was ondanks wat regen 
een zeer geslaagde ochtend.  
Meer foto’s zijn te vinden op natuurenmilieuheusden.nl  en op 
facebook.com/scoutingmbg./  
 

 

 
 

De Japanse Duizendknoop, ronde twee! 
De groeikracht van de achtergebleven wortelstokken in de grond is 
enorm! 30 cm in 4 weken. Aan de slag maar weer. Als proef steken 
we de oostzijde van de Kooiweg met de schop. De westzijde op de 
dijk schoffelen we. Tonnen vol met uitgelopen wortelstokken zijn 
naar de gemeentewerf gebracht. De percelen zijn nu weer schoon.  
 
120 uur hebben we nu al besteed aan de bestrijding van de 
Duizendknoop en hoeveel uren volgen er nog? 
 
Joost kreeg de kans om het probleem uit te leggen op rtlnieuws.nl.  
  

 

 
 

Zwerfafval in het buitengebied 
De oproep om mee te helpen met zwerfafval opruimen leverde 
alvast twee ZAP-ers op. 
 
Natuurgebieden waar de werkgroep Landschapsbeheer nog niet 
actief is liggen het meest voor de hand: Vlijmens Ven, Haverkampen 
en Biessertpolder, Haarsteegse Wiel.  
Heb je ook zin om daar een paar keer per jaar zwerfafval op te 
ruimen in de natuur? Laat het dan weten aan 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Overweldigende opkomst thema-avond ‘luchtkwaliteit in Heusden’ 
Ondanks de belangrijke wedstrijd Ajax-Chelsea waren ongeveer 85 
mensen op 5 november jl. naar de Remise in Drunen gekomen, waar 
onze vereniging een thema-avond over luchtkwaliteit in de 
gemeente verzorgde. Een optreden vanTonny vd Wiel op HTR 
Televisie  zal hier aan bijgedragen hebben. 
 
Er waren zowel voor- als tegenstanders van het stoken van hout 
aanwezig. De eindconclusie was dat het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en de aanpak en de oplossing van de overlast door het 
stoken van hout een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, van 
zowel stokers als niet-stokers en van het gemeentebestuur.  
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl.  
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Vacatures - natuureducatie 
We willen graag meer doen aan educatie: het organiseren van 
lezingen, cursussen en wandelingen. Over natuur en milieu.  
 
Daarvoor hebben we hulp nodig. Wil je helpen bij deze 
onderwerpen, laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

  

Herpt zet bloembollen en nestkastjes in tegen eikenprocessierups 
In oktober organiseerde de Werkgroep Duurzaamheid Herpt een 
actie tegen de eikenprocessierups. Dertig kinderen plantten 
tweeduizend bloembollen en knutselden 40 nestkastjes in elkaar. 
Alles om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te 
stimuleren.  
 
Het prototype voor deze nestkastjes was afkomstig van het 
Voorjaarsfestival dat afgelopen voorjaar heeft georganiseerd. Ook 
daar is de jeugd geïnformeerd voer het belang van koolmezen. 
 

 

 
 
 
 

Handreiking | Dit kan jij doen om zandpaden te beschermen 
De Brabantse Milieufederatie heeft een speciale handleiding 
gemaakt om zandpaden in Brabant te beschermen. 
 
 Steeds meer Brabantse zandpaden worden door gemeenten 
verhard, weg geploegd of ze wijken voor bebouwing. En dat terwijl 
zandpaden zo belangrijk zijn voor natuur en landschap. 
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl  
 

 

 
 

Ja/Ja-sticker gaat papierverspilling tegen in Brabant 
De ja/ja-sticker is het tegenovergestelde van de nee/nee-sticker op 
brievenbussen. In plaats van een systeem waarin je aangeeft dat je 
géén reclame en ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen, 
moet je zelf aangeven als je deze wél wil ontvangen. Het is een 
mooie manier om bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
 
Tilburg wil het systeem volgend jaar invoeren en hopelijk volgen snel 
andere Brabantse gemeenten. Wanneer volgt Heusden?  
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl. 
 

 

 
 

E-learning ‘Leer-je-groen voor vrijwilligers’ 
Sinds kort heeft Brabants Landschap, samen met andere 
natuurorganisaties, een e-learning platform: Leer je Groen. Hierin 
vind je modules over bijvoorbeeld knotbomen, bijvriendelijk beheer 
en weidevogels. Vrijwilligers bij groepen die zijn aangesloten bij 
Brabants Landschap krijgen toegang tot dit systeem. 
 
 Hoe het werkt: kijk op brabantslandschap.nl.  
 

 

 
 

ErvenPlus 2.0 mag van start! 
Ook het komende jaar is er weer geld beschikbaar voor ErvenPlus. 
Het vervolg van ErvenPlus moet zorgen voor verbetering van het 
leefgebied van erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en 
vleermuis. Een groot deel van deze soorten is namelijk sterk 
afhankelijk van erven en het aangrenzende het boerenland. Daar 
vinden ze voedsel en plaatsen om zich voort te kunnen planten.  
 
Ga voor het hele bericht naar brabantslandschap.nl.  
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Heggen en hakken in NatuurStreken 
Jochem is voor NatuurStreken op pad geweest om te kijken hoe 
heggen beheerd kunnen worden en waarom ze zo belangrijk zijn in 
een landschap. 
 
Deze 13de aflevering gaat dan ook over……… heggen en hakken! 
Ga voor het filmpje naar youtu.be.  
Eerdere afleveringen vind je op oisterwijkinbeeld.nl. 

 

 
 

Zeven redenen waarom wij vogels nodig hebben 
Vogels zijn essentieel voor onze overleving. Zonder vogels komen 
onze gezondheid, economie en voedselproductie in gevaar. 
 
Vogels zijn meer dan fleurige, vrolijke zangers waar vogelaars en 
natuurliefhebbers blij van worden. Naast hun eigen waarde en 
bestaansrecht, hebben vogels namelijk kwaliteiten die essentieel zijn 
voor de overleving van ons, de mensen.  
Ga voor de zeven redenen naar vogelbescherming.nl  
 

 

 
 

Stadskraaien hebben te veel cholesterol door fastfood 
De zwarte kraai zie je steeds vaker in steden en daar mag hij graag in 
vuilnisbakken en afvalcontainers neuzen. Hij vindt er onder meer 
resten van fastfoodmaaltijden. 
 
Uit onderzoek blijkt nu dat kraaien die in de stad wonen, een hoger 
cholesterolgehalte hebben dan hun soortgenoten buiten de stad. 
Fastfood is de oorzaak. Een gelijkaardige verhoging van het 
cholesterolgehalte is eerder al vastgesteld bij andere dieren die in 
de buurt van mensen leven, onder meer bij vossen en mussen. 
 
Ga voor het hele artikel naar duurzaamnieuws.nl.  
 

 

 
 
 

Warme steden sturen slakkenevolutie 
Het viel onderzoekers op dat op warmere plekken in de stad meer 
geelgekleurde slakken voorkwamen. Gele slakken zijn lichter van 
kleur dan hun roze of bruine soortgenoten en kunnen daardoor 
beter tegen warmte en droogte. Geel weerkaatst het meeste 
zonlicht, waardoor de slakken minder snel opwarmen. 
 
Door goed in beeld te brengen hoe planten en dieren zich aanpassen 
aan de uitdagingen in de stad, is vast te stellen hoe snel en efficiënt 
evolutie kan werken. En geeft het inzicht in hoe de stad anders 
ingericht kan worden om flora en fauna erin te verbeteren. 

Ga voor het hele verhaal naar naturetoday.com/25364 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 
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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.   

 


