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Dorpsnatuur in Heusden 
Door de Corona-maatregelen is het organiseren van activiteiten 
onmogelijk. Wel blijven we regelmatig persberichten plaatsen over 
het onderwerp Dorpsnatuur. Deze kun je vinden op onze site.   
Dorpsnatuur richt zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de 
bebouwde kom; te beginnen in Venne-Oost, Vliedberg en Herpt.  
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële 
bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en 
Het Groene Woud. 
 

 

 
 

Biodiversiteit in Venne-Oost, Vliedberg en Herpt 
We willen graag weten of onze Dorpsnatuur-acties ook werkelijk 
effect hebben. Daarvoor is het nodig dat we weten wat er aan 
planten en dieren aanwezig is.  
 
Op waarneming.nl hebben we de wijken en dorpen waar we nu 
actief zijn als gebied aangemaakt. Daar kun je zien wat er zoal is 
waargenomen in Venne-Oost,  Vliedberg en Herpt. Wil je 
meehelpen, maak dan eerst hier een account aan. 
 

 

 
 

Bomen uitsteken op Steenenburg en elders 
Op Landgoed Steenenburg staat groot bosonderhoud gepland. Op 
het tracé dat bedoeld is voor ontsluiting van het gebied, stonden 
vele jonge bomen en planten op de verkeerde plaats. In overleg 
met de gemeente Heusden zijn de afgelopen weken ruim 350 
jonge boompjes en struikjes die op het tracé stonden opgegraven.  
 
Vervolgens zijn ze in overleg met Natuurmonumenten weer 
geplant rond Giersbergen. Door de verdroging zijn de fijnsparren 
daar de laatste jaren massaal afgestorven. Die ruimte wordt nu 
ingenomen door de jonge loofbomen en struiken afkomstig van 
Landgoed Steenenburg. Het hele bericht vind je hier.  
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/dorpsnatuur_in_heusden/dorpsnatuur_algemeen.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/dorpsnatuur_in_heusden/venne_oost.php
https://waarneming.nl/locations/613932/
https://waarneming.nl/locations/71928/
https://waarneming.nl/locations/15479/
https://waarneming.nl/accounts/signup/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/overig_nieuws/2020-11-18%20NMVH_Persbericht_Bomen%20redden%20op%20Steenenburg.pdf


 

 
 

Meldpunt luchtkwaliteit 
De werkgroep Luchtkwaliteit heeft het ‘Meldpunt Luchtkwaliteit’ 
gelanceerd. Het meldpunt is een onderdeel van een langer 
durende campagne, gericht op verbetering van de luchtkwaliteit in 
Heusden. De begeleidende persberichten vind je hier. Naar 
aanleiding van een van de persberichten, besteedde het Brabants 

Dagblad er een uitgebreid artikel uitgebreid artikel aan. 
  
Doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen in de mate waarin 
bewoners slechte luchtkwaliteit ervaren; bijvoorbeeld door 
houtstook, verbranden van tuinafval, etc. Uitleg over het meldpunt 
vind je hier. Je kunt ook direct naar het Meldpunt-formulier. 
 
Inmiddels hebben al 20 mensen een melding aan ons gestuurd. Wij 
hopen natuurlijk dat dit het begin is van veel meer meldingen van 
iedereen die overlast ervaart. Je kunt ons helpen door het bericht 
te verspreiden in jouw kennissenkring. Bijvoorbeeld door onze 
berichten op onze Facebook pagina te liken. 
 

 

 

IJsvogeltje verorbert vis 
IJsvogels eten veel visjes. Maar soms eet een ijsvogel een grote vis. 
André van Drunen zag het gebeuren aan de Duinweg bij de kleine 
poel. Helaas lukte het niet een goede opname te maken. Even 
later, op 2 november, kreeg hij de herhaling voorgeschoteld. Nu 
met camera in de aanslag. 
 
Het resultaat is te vinden op onze site. Het is een groot bestand, 
dus het kan even duren voordat het afspelen begint.  
 

 

 
 

 
 

Natuurfoto’s gemeente Heusden 
Op onze fotogalerij staan weer nieuwe foto’s, onder andere van 
het Landgoed Steenenburg in herfsttooi. (foto: Wilhelmien Marti). 
In totaal staan er nu 1539 foto’s op, van natuurgebieden in de 
gemeente, en van verenigingsactiviteiten. 
 
Verder is Vlijmenaar Ad Hartjes ook erg actief op het gebied van 
natuurfotografie in Heusden. Zijn foto’s worden gepubliceerd op 
heusden.nieuws.nl. Ook bij de historische stukken van Bart Beaard 
vind je foto’s van Ad.  
 

 

 
 

Facebook pagina beheergroep 
De afgelopen maand is onze Landschapsbeheer weer druk bezig 
geweest; Corona-proof in tweetallen. 
 
Werklocaties waren de Heidijk waar onder andere muizenruiters 
zijn gemaakt en de Baardwijkse Overlaat voor maai-, zaag- en 
knipwerk. Ook werd gewerkt aan het Drongelens Kanaal en bij de 
Driewiel in de Zeeg. Ga voor verslag naar Facebook.  
 

 

 
 

NatuurStreken en de muizenruiters. 
Eindelijk is er weer een nieuwe NatuurStreken! Deze keer zijn de 
heren op pad geweest om te kijken wat de vrijwilligers van het 
Summers Landschap doen met het maaisel van hun bijenranden. 
Ze doen echt schitterend werk voor een gevarieerd agrarisch 
landschap. Het filmpje vind je hier.  
 
Eerdere afleveringen vind je in de hier. 
 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/hout-stoken-kan-leuk-zijn-maar-er-zijn-ook-minder-leuke-kanten-milieuclub-komt-in-actie~a6778714/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_meldpunt.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php
https://www.facebook.com/NMVHeusden
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/Afbeeldingen/Filmpjes/IJsvogeltje.mp4
https://heusden.nieuws.nl/category/landschap-en-natuur/
https://heusden.nieuws.nl/category/historisch-heusden/
https://www.facebook.com/groups/2720940434820308/?multi_permalinks=2802649483316069%2C2800625870185097%2C2798873837026967&notif_id=1604940501006096&notif_t=group_activity&ref=notif
https://youtu.be/CFGXFpqH7Ds
https://oisterwijkinbeeld.nl/category/natuurstreken


 

 
 

Werkzaamheden zorgen voor stevige dijk Drongelens Kanaal 
Om de dijk stevig en bestendig te maken tegen slijtage door water 
en weersomstandigheden, vinden er tot 30 december 
werkzaamheden plaats aan een deel van het Drongelens Kanaal. 
Waterschap Aa en Maas laat de bosrand langs het kanaal 
uitdunnen, zodat er graszoden ontstaan en er ruimte komt voor 
een variatie aan planten en bloemen. Het hele bericht vind je hier.  
 
Foto’s van het Dronelens Kanaal vind je op  de fotogalerij op onze 
site en op heusden.nieuws.nl. (foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Boerenlandzoogdieren verdwijnen 
Uit de nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren blijkt dat 
met name boerenlandzoogdieren achteruitgaan. Maar liefst elf 
van de zestien soorten op die Lijst zijn gebonden aan het agrarisch 
gebied: haas, konijn, eikelmuis, hamster, hazelmuis, veldspitsmuis, 
wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger.  
 
Voor herstel van deze soorten zijn meer inspanningen nodig. Een 
transitie in het agrarisch gebied is noodzakelijk. 
Het hele bericht van je hier.  
 

 

 
 

Nederlandse tuin kan veel groener 
Voor het eerst weten we hoe groen de tuinen van Nederlanders 
zijn. De gemiddelde Nederlandse tuin bestaat voor 36%, dus iets 
meer dan een derde deel, uit groen. Dat blijkt uit een analyse die 
CAS samen met Deloitte heeft uitgevoerd. We hebben daarvoor 
9,3 miljoen adressen met tuinen geanalyseerd.  
 
In Heusden blijken de tuinen gemiddeld voor 31% uit groen te 
bestaan. Je kunt ook de cijfers per wijk bekijken. Bekijk de 
interactieve kaart.  Het hele bericht (en het rapport) vind je hier.  
 

 

 
 

Online dag voor alle vogelaars 
Sovon organiseert elk jaar de Landelijke Dag, het jaarlijkse 
evenement voor alle vogelaars in Nederland. Vaak met meer 
belangstellenden dan er plaats was. Dit jaar is er een volledig 
online programma over exoten, boerenlandvogels, visetende 
vogels en het eerste lustrum van Jaarrond Tuintelling. 
 
Het online programma zal via verschillende streams te volgen zijn. 
Online is er onbeperkt plek, en je hoeft niet te reizen. Meer info 
over hoe deel te nemen vind je hier.  
 

 

 
 

Waard om te beschermen (in Altena) 
De natuurbeschermingsvereniging Land van Heusden en Altena 
bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben ze een mooi 
boek geschreven met als titel: ‘Waard om te beschermen’. 
 
In 18 hoofdstukken, van 12 auteurs met elk een eigen aanpak, 
wordt de natuur in Altena beschreven en wordt uitgelegd wat 
onder biodiversiteit wordt verstaan. Voorzien met veel illustraties 
en tabellen. Daardoor is het niet uitsluitend een lees-, maar ook 
een bladerboek geworden.  
 
Het boek kost tien euro. Voor verkoopadressen vind je hier. (Je 
kunt het ook per email bestellen).  
 
   

https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20201113/werkzaamheden-zorgen-voor-stevige-dijk-drongelens-kanaal/
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Geef een boom cadeau 
Ben je op zoek naar een groen en duurzaam cadeau? Geef een 
boom cadeau! De cadeaubomen van TreesForAll zijn er in vele 
vormen. Zo hebben ze Verjaardagsbomen, Huwelijksbomen en 
Geboortebomen. En die blijven voor altijd.  
 
Je ontvangt een persoonlijk certificaat dat je cadeau kunt doen. 
Ga voor meer info naar treesforall.nl  
 

 

 
 

Rivierhout in de oude Maasarm bij Empel 
Het onderwaterleven in de Maas is lastig te zien, terwijl het een 
grote rol speelt in de riviernatuur. Met de komst van rivierhout 
wordt het leven extra gestimuleerd. 
 
Rijkswaterstaat brengt tegenwoordig waar dat kan dode bomen 
terug in en langs de Maas om het onderwaterleven een zetje in de 
goede richting te geven. In de Empelse Waard van 
Natuurmonumenten, bij ’s-Hertogenbosch plaatste aannemer 
Wetering 4 dode essen in de oude maasloop. De bomen liggen 
stevig vast aan betonnen platen om wegdrijven te voorkomen. 
Lees het hele bericht HIER.  
 

 
 
 
 
 

(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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