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Het bestuur van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden wenst iedereen, ondanks alle tegenslagen, een fijne 
Kerst en een prachtig 2021, waarin we hopelijk weer samen van 
de natuur kunnen genieten.  
 

 

 
 

Glossy Ruilverkaveling 
Eind november verscheen de vijfde glossy. Deze gaat over de 
ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw 
plaatsvond in de Oostelijke Langstraat. Het blad bevat veel 
origineel en nog niet eerder gepubliceerd materiaal en foto’s en 
beschrijft een unieke periode uit onze geschiedenis.  
Klik HIER  voor meer informatie (tweede artikel), en HIER voor een 
interview erover op HTR, en HIER voor een stuk in het BD erover. 
 
Omdat de boekhandels voorlopig gesloten zijn, kunt u ook 
bestellen door EUR 5.95 over te maken op IBAN-nummer         
NL38 INGB 0005377889 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden. Dit geldt voor inwoners van de gemeente 
Heusden. Daarbuiten graag EUR 9.95 overmaken, en u krijgt de 
glossy per post thuisgestuurd. 
 

 

 
 

Natuurfoto's maken in de praktijk 
Vind je het leuk om eens met een fotograaf mee te lopen en tips te 
krijgen? Wilhelmien, van onze fotowerkgroep, biedt aan om 
belangstellende NMVH leden te laten meelopen als ze op pad gaat 
om foto's te maken. Nou is fotograferen van natuur erg afhankelijk 
van tijdstip van de dag en van het weer. Dus hoe organiseer je 
zoiets? 
Belangstellende NMVH leden kunnen zich melden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl. Je contactgegevens worden dan 
gedeeld met Wilhelmien. Zij waarschuwt kort van tevoren als ze op 
pad gaat en geeft daarbij tijd en ontmoetingsplaats aan. 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/overig_nieuws/overige_artikelen.php#0
https://www.htrmedia.nl/televisie/programma-s/tonny-van-de-wiel-over-60-jaar-ruilverkaveling
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/zestig-jaar-na-de-ruilverkaveling-welvaart-groeide-maar-de-natuur-leed-er-flink-onder~ae9526b0/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl


 

 
 

Start bomenkap Steenenburg 
Onze fotograaf was precies op tijd om de oplegger met daarop 
vele boomstammen te zien wegrijden. Door de inspanning van 
onze vereniging is de toegangsweg vanaf de rotonde iets verlegd 
en wordt een eik gespaard. Helaas zal een beuk nog gekapt 
moeten worden. Gelukkig blijft het mooie poeltje gespaard. Klik 
HIER voor alle foto’s.  (Foto’s: Wilhelmien Marti) 
 
(Door verouderde software kunnen we geen foto’s meer op de 
fotogalerij zetten. We werken aan een heel nieuwe website.) 
 

 

 
 

Kikkers op Steenenburg 
Om de werkzaamheden op Steenenburg uit te kunnen voeren 
zonder negatieve effecten voor de amfibieën, is het werkterrein 
van de aannemer totaal afgeschermd. Het scherm zorgt ervoor dat 
amfibieën het terrein niet op kunnen lopen, maar het zorgt er ook 
voor dat dieren die nog aanwezig zijn niet meer weg kunnen.  
 
Vrijwilligers van onze vereniging en van Heemkundekring 
Onsenoort hebben zich ingezet om de kikkers, padden en 
salamanders die nog binnen het scherm aanwezig waren te 
verplaatsen. Er in totaal ruim 500 kikkers, padden en kleine 
watersalamanders verplaatst. (Foto: Anita Romer). 
Het hele bericht vind je hier hier.  
 

 

 
 

Website en Facebook Landschapsbeheer 
De vereniging heeft een eigen website. De koppeling is in iedere 
Digituurlijk duidelijk te vinden. Op de website is ook een koppeling 
naar de facebookpagina van de vereniging te vinden. Veel leden 
hebben die pagina al ontdekt.  
Sinds 17 augustus heeft de groep Landschapsbeheer een eigen 
facebookpagina. Joost van Balkom houdt hier nauwgezet bij wat er 
allemaal aan werkzaamheden is verricht. Ook de achtergrond van 
de werkzaamheden en de resultaten worden vermeld, 
ondersteund met prachtige foto’s. Het is de moeite waard om je te 
abonneren, zodat op de hoogte blijft. De toegang krijg je hier.  

 

 
 

Nationale Tuinvogeltelling – 29-30-31 januari 
Afgelopen januari telden meer dan 90.000 mensen ruim anderhalf 
miljoen vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. In Heusden is 
deze telling een van manieren om te weten te komen waar welke 
vogels zitten. En om zo ook een beeld te krijgen of onze 
activiteiten in het kader van Dorpsnatuur effect hebben. 
Tel je in 2021 ook (weer) mee? Meld je dan alvast aan via 
www.tuinvogeltelling.nl . Na aanmelding krijg je de special Vogels 
Voeren toe gemaild. Ook ontvang je handige herkenningstips, 
bijzondere vogelweetjes en praktische tuin- en voertips. 
 

 

 
 

Minibos in je eigen tuin met Tuiny Forest 
Voeg kleur, geur en leven toe aan jouw tuin, of die van een vriend, 
familielid of kennis, met een Tuiny Forest, een inheems bos op 
tuinformaat. Binnen een halve dag creëer je een inheems 
microbos van zes vierkante meter in de tuin vol bomen, struiken 
en kruiden. Goed tegen hittestress en verdroging, goed voor 
vlinders, vogels én...goed voor jezelf! 
Ga voor meer informatie en bestellen naar ivn.nl.  
 
 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/overig_nieuws/overige_artikelen.php#0
https://www.drunen4you.nl/nieuws?n=10498
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.facebook.com/groups/2720940434820308/?multi_permalinks=2830833923830958&notif_id=1608121531552011&notif_t=group_activity&ref=notif
http://www.tuinvogeltelling.nl/
https://www.ivn.nl/tuiny-forest/tuiny-forest-cadeaupakket


 

 
 

Zo maak je grijs groener 
Er zijn veel manieren om biodiversiteit te herstellen. Alles wat jij in 
je eigen achtertuin, balkon of straat doet, helpt mee. Maar hoe 
meer mensen je meekrijgt in je plannen, hoe beter. Misschien wil 
de hele buurt wel vergroenen, of misschien kun je de 
gemeenteraad overtuigen. Samen kunnen we van alles bereiken! 
 
Op https://maakgrijsgroener.nl staan veel suggesties om grijs 
groener te maken: in je tuin, op je balkon, met je hele straat, met 
de gemeente en meer. 
 

 

 
 

Landelijke dag Sovon – Tuintips in een half uur 
De jaarlijkse landelijke dag van Sovon was dit jaar online. Voordeel 
daarvan is dat je de lezingen later nog eens rustig kunt nakijken. 
 
De lezing van Hanne Tersmette over een natuurvriendelijke tuin 
gaf een mooi overzicht wat daarvoor nodig is. Tegelijkertijd zaten 
er heel veel praktische tips in. 
 
De lezing van Hanne duurt iets meer dan een half uur en kun je 
hier bekijken. 
Alle lezingen op een rijtje vind je hier. 
 

 

 
 

Loonsche Land voor de eeuwigheid beschermd 
Het Loonsche Land, ten zuiden van attractiepark de Efteling gaat 
een nieuwe toekomst tegemoet. De Efteling heeft 28 hectare van 
haar gronden in het gebied overgedragen aan 
Natuurmonumenten. Die maken nu deel uit van het 1000 hectare 
grote Huis ter Heide.  
 
Als onderdeel van dit robuuste natuurgebied is het Loonsche Land 
nu beter beschermd. Deze overdracht maakt onderdeel uit van 
afspraken tussen beide organisaties, die de natuur en de beleving 
ervan moeten versterken. Het hele bericht vind je hier. 
  

 

 
 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen in tuinen daalt niet  
Ondanks de Green Deal die de overheid en brancheorganisaties in 
2017 sloten, daalde het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
particulieren in tuinen niet tussen 2014 en 2019. Tuinbezitters 
gebruiken vooral steeds meer middelen tegen insecten. Tegen 
onkruid gebruikt men meer middelen op basis van organische 
zuren en minder op basis van glyfosaat. 
 
De Green Deal streeft er naar dat particuliere tuinbezitters ziekten, 
plagen en onkruiden vooral aanpakken met gronddoek, schoffels 
en andere niet-chemische methoden en minder met 
bestrijdingsmiddelen. Lees hier het volledige artikel en het rapport 
over Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
 

 

 
 

Wilde planten en insecten 
De Webinar ‘'Wilde planten en insecten, ze horen bij elkaar’ van 
de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is zowel voor de 
beginnende als de gevorderde plantenkenner interessant. Een 
deskundige ecoloog vertelt hoe de plantenwereld is ontstaan en 
hoe planten afhankelijk werden van bestuiving door insecten. Een 
aantal concrete voorbeelden bieden inspiratie om in het veld op 
zoek te gaan naar specifieke insecten en hun waardplant. 
 

https://maakgrijsgroener.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=AG6LEhBm_oc&feature=emb_title
https://www.sovon.nl/nl/content/kijk-de-landelijke-dag-terug#Lezingenprogramma
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/huis-ter-heide/nieuws/loonsche-land-voor-de-eeuwigheid-beschermd?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=vno
https://www.rivm.nl/nieuws/particulier-gebruik-van-bestrijdingsmiddelen-in-tuinen-daalt-niet
https://www.rivm.nl/publicaties/particulier-gebruik-van-gewasbeschermingsmiddelen
https://youtu.be/PLpKSrflLsg


 Gratis boekje 'Aan de slag voor insecten' 
Er zijn gelukkig al veel mensen die insecten willen helpen en De 
Vlinderstichting om advies vragen. Om iedereen te inspireren is 
deze handleiding gemaakt. Van balkon tot stadspark en van 
landbouwgrond tot natuurgebied; iedereen kan aan de slag! 
 
Een boekje van maar liefst 48 pagina’s; acht daarvan zijn direct 
toepasbaar op de eigen tuin. 
 

Download gratis   
 

 

 
 

Duitse deelstaat Baden-Württemberg verbiedt versteende tuin 
De Duitse deelstaat Baden-Württemberg gaat versteende tuinen 
verbieden. Tegel- en grindtuinen zijn slecht voor de biodiversiteit 
stelt de deelstaatregering.  
 
De aanleg van tuinen die enkel uit tegels of grind bestaan was al 
langere tijd niet toegestaan. Nu moeten ook bestaande 
tegeltuinen worden verwijderd of omgevormd.  
Het hele bericht vind je hier. 

 

 
 

Tien miljoen waarnemingen in slechts één jaar tijd 
Natuurplatform Waarneming.nl.nl heeft wat te vieren, want voor 
het eerst sinds hun oprichting in 2003 zijn er meer dan tien miljoen 
waarnemingen genoteerd in slechts één jaar tijd. Het grote succes 
is te danken aan de meer dan 130.000 waarnemers die door weer 
en wind trouw hun waarnemingen doorgeven.  
Het hele bericht vind je 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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