
 

 
 

DIGITUURLIJK 
Oktober 2020 (Jaargang 7-no.10) 

 

 

 

Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden 

secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC 
Vlijmen 

telefoon: 073 – 513 0287 / 06 826 80 826 
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl 

website: www.natuurenmilieuheusden.nl 

 

 

 

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden 
In een mooi interview vertelde onze voorzitter in het Brabants 
Dagblad over het hoe en wat van Dorpsnatuur in Heusden. Het is 
HIER allemaal nog na te lezen. Helaas konden geplande activiteiten 
op de Vliedberg door de Corona-maatregelen niet doorgaan. Maar 
wat in het vat zit verzuurt niet.  
 
Ook belangstelling om mee te doen? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Dorpsnatuur – wat zit er in jóuw tuin? 
Steeds meer mensen doen mee aan tuintelling.nl. Toen we er twee 
jaar geleden voor het eerst over schreven deden 28 tuinen in onze 
gemeente mee.  
 
In Venne-Oost doen al 15 tuinen mee! In Herpt en op de Vliedberg 
hebben we nog meer waarnemers nodig: tot nu toe doen in Herpt 
vier tuinen mee en op de Vliedberg drie. Dat kan beter! Ga naar 
www.tuintelling.nl en doe mee! 

 
Het project Dorpsnatuur wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie 
Noord-Brabant, de gemeente Heusden en Het Groene Woud. 

 
 

 
 

Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad 
De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een 
kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de 
Baardwijkse Overlaat. Het is voor ons moeilijk te vatten dat deze 
bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen 
worden gekapt en dat tegelijkertijd aangrenzend een nieuwe 
ecologische verbinding wordt gerealiseerd  
 
Onder andere daarom hebben we bezwaar aangetekend tegen 
deze kapvergunningen. Het Brabants Dagblad schreef er hier over. 
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Dorpsnatuur in Heusden 
Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden. 
Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de 
gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun 
leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest 
onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel 
verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden 
namelijk geen winterslaap.  
 
Lees het hele bericht HIER.  
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Landschapsbeheer in woord en beeld 
De activiteiten van onze werkgroep Landschapsbeheer zijn de 
afgelopen jaren een aantal keren gefilmd.  
 
De resultaten vind je terug op onze site en op YouTube. Ons 
Klupke is in 2018 gemaakt door de HTR met verschillende 
werkzaamheden in beeld. De videofilmclub LAS79 maakte twee 
filmpjes. Een rondleiding in de Baardwijkse Overlaat uit 2017. En 
Natuurwerken over de werkzaamheden uit 2015. 
 

 

 
 

Wat groeit en bloeit daar in de berm 
De Webinar ‘Wat groeit en bloeit daar in de berm’ van de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland gaat over bermbeheer. Een wereld 
gaat voor je open als je de soortenrijkdom van de bermen gaat 
herkennen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de beheerder niet te 
vaak maait. Eyeopener is dat af en toe maaien juist soortenrijkdom 
vergroot! Kwetsbare soorten hebben baat bij een maaibeurt, dat 
voorkomt verruiging. 
 
Meer over bermbeheer op naturetoday.com. 
 

 

 
 

Waarom geen fruitboom in de tuin? 
De mens heeft een steeds groter deel van de aarde in gebruik. De 
biodiversiteit komt in het gedrang. De oplossing: stapeling van 
functies. 
 
Gebruik je tuin voor wateropvang (niet betegelen) en zet er 
planten in (voor de biodiversiteit). Kies dan voor planten die mooi 
zijn, en waar je iets aan hebt. Bijvoorbeeld een fruit- of 
notenboom: heeft bloesem (mooi en nuttig voor insecten) en 
levert fruit (voor jou en nog wat vogels)! Hier vind je suggesties. 
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

Stoepschatten 
Onkruid tussen je stoeptegels? Nee joh, het zijn stoepplantjes. 
Hortus Botanicus Leiden zet dit vergeten groen in het zonnetje. 
Ook deze planten maken de stad koeler. Ze bieden voedsel aan 
insecten.  
 
De Hortus in Leiden spoort mensen aan om met stoepplantjes aan 
de slag te gaan. Bijvoorbeeld door de app PictureThis te 
downloaden en de plantjes op social media taggen met 
#stoepplantjes. Of draag bij aan onderzoek door een stukje stoep 
van 1 bij 2 meter uit te kiezen en in de gaten te houden.  
 
Op stoepplantjes.nl staat alle informatie. 
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Cursussen in tijden van Corona 
Er gelden nog steeds veel beperkingen voor bijeenkomsten. Als 
reactie heeft Sovon een aantal cursussen opgenomen en op 
YouTube gezet. 
 
Ook de cursus die Sovon in het voorjaar in Drunen zou geven over 
het Meetnet Urbane Soorten, maar die niet doorging door Corona, 
kun je hier vinden. Nog veel meer cursussen en tips vind je hier.  
 

 

 
 

800.000 kilometer infra-natuur voor biodiversiteit 
Het Natuurnetwerk Nederland wordt omsloten door een 
spinnenweb van wegen, spoorlijnen, watergangen en vele 
leidingnetwerken. De nationale beheerders van deze 
infrastructuur hebben zich georganiseerd in Groene Netten. Een 
van de doelen is versterking van biodiversiteit op hun gronden en 
om deze gronden om te vormen naar een ‘Ecologische 
Hoofdinfrastructuur’. 
 
Ga voor meer informatie naar Groene Netten. 

 

 
 

Natuurlijke bestrijding werkt tegen eikenprocessierups 
Het stimuleren van natuurlijke vijanden resulteerde in maximaal 
75% minder eikenprocessierupsnesten en voorkwam overlast. Van 
de aangetroffen nesten bleek 80% volledig leeg gevreten door 
vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Dat blijkt uit onderzoek in 
Drente dit jaar. Voor het eerst is de activiteit van sluipvliegen 
merkbaar geweest. Mits goed aangepakt kunnen natuurlijke 
vijanden de eikenprocessierups beheersbaar houden. 
 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

Dag van de Duurzaamheid 
Op 9 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid! Benieuwd wat 
jij kunt doen? Ontdek welke bespaarmogelijkheden bij jou passen 
op de site van Rijksoverheid iedereendoetwat.nl.  
 
En kijk op heelheusdenduurzaam.nl waarvoor je subsidie kunt 
aanvragen. Hier vind je ook eenvoudige tips om duurzamer te 
wonen en te leven. Zo dragen we allemaal op onze manier een 
steentje bij aan het klimaat wordt Heel.Heusden.Duurzaam. Elke 
dag! 
 

 

 
 

Maak je tuin verantwoord herfstklaar 
Steeds meer mensen zetten zich in voor meer biodiversiteit in 
Nederland. Fantastisch! Vooral in eigen tuin maken tegels plaats 
voor groen. Om het succes van een natuurvriendelijke tuin ook in 
de herfst te vergroten zijn er weer tips. 
 
FLORON’s tips & tricks bijvoorbeeld: snoei de klimop niet in de 
herfst, maar na de bloei vlak voor het voorjaar. Zo geef je insecten 
een heerlijke herfstmaaltijd laat in het jaar! En nog veel meer. 
 
Ook de vogelbescherming heeft tips, over afgevallen bladeren. 
 

(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.   

 


