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Repair Café Drunen gaat weer open op 12 februari 
Een nieuw Repair Café jaar gaat van start. In Drunen kunt u in 2020 
zes keer op een woensdagavond terecht op de volgende dagen 12 
februari, 8 april, 10 juni, 26 augustus, 14 oktober en 9 december. 
 
Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen van 
19.00 tot 21.00 uur 
Bent u 12 februari verhinderd te komen in Drunen, dan kunt u 
terecht in Repair Café Elshout, in sociëteit d’n Elshof, op 
dinsdagavond 10 maart.  
 

 

 
 

 

Dorpsnatuur in Heusden – Venne Oost 
Dorpsnatuur in Heusden gaat nu echt van start. Het plan ligt klaar. In 
een mooi interview vertelt onze voorzitter in het Brabants Dagblad 

over het hoe en wat. Het is HIER allemaal nog na te lezen. 
 
Inmiddels hebben zich een aantal enthousiastelingen gemeld die 
willen helpen. Ook belangstelling? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Waarnemingen van planten en dieren in Venne Oost kun je nog 
steeds invoeren op https://waarneming.nl/locations/613932/ . 
 

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden – vleermuizen 
In ons project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ gaan we de biodiversiteit in 
Heusden een steuntje in de rug geven. Een van de soorten waar we 
ons op gaan richten is de vleermuis.  
 
Vleermuizen hebben het moeilijk in Nederland. Ook in Heusden gaat 
het niet goed met de vleermuizen. In Venne-Oost gaan we in de 
zomer onderzoeken waar vleermuizen voorkomen. Hoe we dat gaan 
doen kun je HIER lezen. Meer algemene informatie over vleermuizen 
vind je op www.vleermuizeninbrabant.nl . 
 
Heb je interesse in vleermuizen in onze gemeente, laat het dan 
weten via info@natuurenmilieuheusden.nl    
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http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
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https://waarneming.nl/locations/613932/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/dorpsnatuur_in_heusden/venne_oost.php
http://www.vleermuizeninbrabant.nl/
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Eikenprocessierups in Heusden 
Dit jaar start een nieuwe werkgroep om de processierups op 
natuurlijke manier te bestrijden en tegelijk de biodiversiteit te 
bevorderen.  
 
Het gebied langs de Heidijk is gekozen als pilot gebied, omdat hier 
veel overlast is voor wandelaars, fietsers en aanwonenden, en 
omdat de conventionele bestrijding hier moeilijk is. We gaan hier 
nestkastjes en vleermuiskasten ophangen, heide inzaaien en 
Amerikaanse vogelkers verwijderen. We voeren dit project uit in 
samenwerking met de gemeente Heusden. De gemeente is erg 
enthousiast en heeft een subsidie toegekend.  
 
Ga voor het hele plan naar. natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Landschapsbeheer in 2019 
De werkgroep Landschapsbeheer was in 2019 weer druk bezig op de 
woensdagmorgen. Van de 23 mensen in de groep waren er 
gemiddeld 17 aanwezig. 
 
Het is hard werken, waarbij ook de inwendige mens niet wordt 
vergeten! 
Het hele verslag is HIER te vinden. 
 

 

 
 

Wij zoeken hulp voor het onderwerp luchtkwaliteit in Heusden 
Eind 2019 heeft onze vereniging een avond over luchtkwaliteit 
verzorgd. Het grote aantal deelnemers was een mooie mix van stook 
liefhebbers en mensen die veel overlast ervaren. Het is duidelijk dat 
het onderwerp leeft in Heusden.  
 
Van verschillende kanten is gevraagd aandacht te blijven besteden 
aan dit onderwerp. We zoeken hulp bij het schrijven van kopij, 
organiseren van thema avonden, nadenken over publieksacties, 
opzetten van een meldpunt en veel meer………... Wil je meedoen? 
Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

ErvenPlus in Heusden 
Met het project ErvenPlus wordt de biodiversiteit op het boerenerf 
verbeterd. In 2016 t/m 2018 is dat op 667 erven gebeurd; helaas 
was het budget niet groot genoeg om alle 1.041 aanvragen te 
honoreren. In Heusden waren er 16 aanmeldingen, met een budget 
voor acht. Maar het project is verlengd, dus nog alle kans! 
 
Na een erfscan werd een plan opgesteld, en materialen uitgeleverd. 
De acht erven in Heusden zijn verrijkt met 54 nestkasten, 18 kg 
kruidenmengsel, 303 meter hagen, 400 m2 houtsingels, 15 
fruitbomen en 13 andere bomen. Een mooi resultaat.  

Ga voor meer info naar brabantslandschap.nl. 
 

 

 
 

Het Repair Café Drunen in 2019 
In 2019 was het Repair Café Drunen voor het zevende jaar actief. In 
die zeven jaar werden al 1066 kapotte zaken gebracht. 
 
In 2019 ging het om 180 te repareren spullen. Hiervan zijn 84 
gerepareerd, 61 niet gerepareerd, en de overige 35 deels 
gerepareerd. 

Wat zoal werd aangeboden en gerepareerd kun je je hier vinden. 
 
 

natuurenmilieuheusden.nl
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Een opgevouwen sloot in het Pompveld 
In het Pompveld, een natuurgebied net over de Maas, is een 
opgevouwen sloot gegraven. Het Pompveld is woongebied van drie 
bedreigde vissoorten: de Grote en de Kleine modderkruiper en de 
bittervoorn. Om hun leefomstandigheden te verbeteren, werd het 
Pompveld de afgelopen jaren onder handen genomen. 
 
Om de omstandigheden voor de bedreigde soorten te verbeteren is 
een helofytenfilter in de vorm van een ‘opgevouwen sloot’ 

gegraven. Hier kun je lezen hoe dat precies werkt. 
 

 

 
 

Op natuurreis in de eigen tuin 
Hoeveel soorten planten en dieren heb jij in jouw tuin? Jochem 
Kühnen heeft die vraag proberen te beantwoorden voor zijn tuin. 
 
Hij kwam uit op ...... 1.027 soorten! 
Hoe hij tot zoveel soorten is gekomen kun je lezen op 
vogelbescherming.nl.. 
 

 

 
 
 

Recyclecertificaat voor OBD Jongleren 
Met een inzamelactie heeft Basisschool OBS Jongleren uit Drunen 
veel kleine apparaten uit de kliko gered, zodat ze kunnen worden 
gerecycled. Voor hun inzet hebben zij niet alleen een beloning, maar 
ook een Wecycle certificaat met een ster ontvangen. 
 
De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne, waar 
meer dan 200 basisscholen verspreid over heel Nederland aan 
hebben deelgenomen. Klik HIER voor het hele bericht (met vlog). 
 

 

 
 

Stand van vlinders en libellen 
De rapportages van alle inventarisaties zijn weer verschenen. 
Voor de stand van zaken over de libellen in onze gemeente kun je 

terecht op natuurenmilieuheusden.nl, voor de landelijke cijfers 
op naturetoday.com. 
 
De cijfers over vlinders vind je voor Heusden hier, en voor 
Nederland HIER. Hoe die cijfers tot stand komen, vind je hier.  
  

 

 
 

Dassen in 2019 
Het jaarlijkse Dassenverslag is weer verschenen, over de das in de 
Loonse en Drunense duinen en ruime omgeving.  
 
Het aantal dassenfamilies in onze regio is inmiddels 72; het aantal 
dassen bedraagt 230. De uitzonderlijk droge jaren 2018 en 2019 
hebben zo hun invloed gehad op de dassenstand. 

Ga voor het hele rapport naar natuurenmilieuheusden.nl. 

 

 
 

Natuur op de golfbaan 
Golfbanen besteden ook steeds meer aandacht aan natuur. 
Hoeveel? Dat kun je op woensdag 5 februari 2020 horen als 
golfbaan Almkreek en Natuur-beschermingsvereniging Altenatuur 
dat uitleggen op een voorlichtingsavond organiseren. 
 
Er zijn presentaties over Vogels in Altena, Activiteiten Altenatuur, 
Natuur op de golfbaan en Natuur en golf. 
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
 

Meer info is te verkrijgen via adrienne@golfpark-almkreek.nl.  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25787
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https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20200123/basisschool-obs-jongleren-uit-drunen-redt-apparaten-uit-de-kliko-en-ontvangt-recycle-certificaat/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/inventarisatie_libellen.php
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25749
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https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25750
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=25776
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/dassen/PDF%20documenten/00%20Das%20jaarverslag%202019%20V01.pdf
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Deadline inzendingen Natuur in Eigen Hand 
Nog tot en met 20 februari aanstaande kunnen plannen worden 
ingediend voor de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. Het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant stelt voor het derde jaar op rij driemaal      
5.000 euro beschikbaar voor originele ideeën, die een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de biodiversiteit in Brabant.  
 
De plannen moeten een globale begroting bevatten, die duidelijk 
maakt waar het prijzengeld aan wordt besteed. 
 

Meer info op groenontwikkelfondsbrabant.nl.   
 

 

 
 

Brabant herstelt natuur met de heli 
In Brabant wordt de natuur beter bestand gemaakt tegen 
klimaatverandering en tegen de effecten van de neerslag van 
stikstof. Er moet meer en robuustere biodiversiteit komen. Een 
manier om dat te bereiken is steenmeel strooien op zure 
zandgronden, met een helikopter! 
 
Normaal gebeurt dat met een tractor met meststrooier, maar op 
sommige plaatsen zo kwetsbaar dat een tractor te veel kapot zou 
maken.  
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com. 
  

 

 
 

Hoe oud wordt een vogel? 
Sommige vogels worden niet eens een jaar oud, andere vogels zoals 
de albatros bijna 70! Waarom is het leeftijdsverschil zo groot? En 
hoe helpt deze kennis om vogels te beschermen? 
 
Het overgrote deel sterft al in het eerste jaar aan ondervoeding, 
ziektes, parasieten, katten, kraaien, de dood van een ouder 
enzovoort. Maar, vogels zijn als soort daarop ingesteld. Is het 
leefgebied goed en groot genoeg, dan krijgen ze tóch voldoende 
jongen groot.  
 
Ga voor het hele bericht naar vogelbescherming.nl .  
 

 

 

 

 

(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.  
 

 


