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Ledenvergadering woensdag 26 februari 
In november hadden we een drukbezochte bijeenkomst . We zijn 
drie maanden verder, en er is in die tijd veel gebeurd. 
 
Op 26 februari praten we jullie weer bij over onder andere Landgoed 
Steenenburg, Dorpsnatuur in Heusden (Venne-Oost en Vliedberg), 
Waterbergingen, Aankoop gronden, Luchtkwaliteit, … 
 
De avond begint om 19.30 uur in Het Patronaat in Nieuwkuijk. 
 
Nog geen lid? Meld je dan nu aan, en kom ook naar de vergadering! 
 

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden – voortgang 
De plannen voor de actie in Venne-Oost beginnen nu echt vorm te 
krijgen. Er ligt een lijst met activiteiten en een tijdschema. Op 
maandag 2 maart bespreken bespreken we wie wat wanneer gaat 
doen.  
 
Denk aan de wijkbeschrijving maken (welke soorten komen waar 
voor, waar liggen kansen), lezingen en cursussen, verspreiden van 
bestelformulieren, klaarzetten bestellingen, uitleveren van 
bestellingen, monitoring, etc. 
 
Interesse? Kom dan op maandag 2 maart naar De Stulp. Aanvang 
19.30 uur. Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Alle nieuwsberichten over dit project kan je HIER nalezen. 
 

 

 

Dorpsnatuur in Heusden – vogelcursus 
Ben jij geïnteresseerd in vogels rond je huis? Kom dan op dinsdag 10 
maart naar de MUS-cursus. 
 
MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten. Tijdens de cursus leer je 
vogels herkennen met oog en oor. De cursus bestaat uit een avond 
(theorie) en een ochtend (buiten) (op 14 of 21 maart). 
Wil je meedoen, meld je dan aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl  
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Dorpsnatuur in Heusden – Informatieavond 
Op donderdag 9 april organiseert BuurtBestuurt Venne-Oost een 
Inloopavond. Een van de onderwerpen die avond is ‘Dorpsnatuur in 
Venne-Oost’.  
 
We leggen dan uit wat we allemaal gaan doen in het komende jaar 
(en daarna). En de gemeente vertelt over hun plannen met het 
openbaar groen in de wijk. 
 
Meer info over de avond in de volgende Digituurlijk. Wil je nu al 

meer weten over dit project? Dat kan je HIER vinden. 
 

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden - Stand van de tuinvogels in Venne-Oost 
Eind januari was er weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Ook in de wijk 
Venne-Oost in Drunen. In het gebied tussen Grotestraat – Duinweg – 
Hoge Schijf – Torenstraat is door 34 bewoners een half uur het 
aantal vogels in hun tuin geteld. De vogel die het meest voorkwam 
was de huismus; die werd 129 keer geteld. De koolmees werd op de 
meeste locaties geteld: in 26 van de 34 tuinen. 
 
De cijfers voor heel Nederland of voor jouw eigen dorp of wijk kan je 
vinden op tuinvogeltelling.nl (plaatsnaam invullen bij ‘Zoeken’ in de 
blauwe balk). Ga voor het hele bericht over Venne-Oost naar 
natuurenmilieuheusden.nl.  
 
Zin om mee te werken aan het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’? 
Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

 

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 kan je HIER lezen. Ga voor meer informatie en tips over een 
vleermuisvriendelijke tuin naar zoogdiervereniging.nl of 
vleermuizeninbrabant.nl. 
Heb je interesse in vleermuizen in onze gemeente? Laat het weten 
via info@natuurenmilieuheusden.nl   
 
(Foto: Kasteellaan, door Annie van Bokhoven) 
 

 
 

Jaarvergadering vrijdagavond 29 mei 
Zet alvast in de agenda: Jaarvergadering op 29 mei in het Jachthuis 
in de Hooibroeken. 
Ook hiervoor geldt: nog geen lid?  
Meld je dan nu aan, en kom ook naar de vergadering! 
 

 

 
 

Fotogalerij 
Fotograaf Ate Dijk heeft in december weer foto’s gemaakt van het 
werk van de werkgroep Landschapsbeheer.  
 
Deze keer op de Heidijk en de kanaaldijk langs het Drongelens 
Kanaal. De foto’s zijn te vinden in de foto-galerij   
 
In de fotogalerij staan inmiddels 1475 Heusdense natuurfoto’s! 
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Timmeren maar! 
Kinderen van de buitenschoolse opvang “BSO Sport Kids” van Mikz 
Kinderopvang zijn druk in de weer geweest met hamers, spijkers en 
hout. Zij timmerden, samen met vrijwilligers van onze vereniging 
nestkastjes voor vogels.   
 
De kasten moeten nog geschilderd worden. Daarna worden ze 
opgehangen in het gebied van de Heidijk. Door extra vogels naar het 
gebied te trekken proberen we de biodiversiteit te vergroten 
waardoor de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke 
wijze wordt bestreden. Het hele bericht vind je HIER .  
 

 

 
 

Vacatures - natuurstudie 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is.  
Veel leden van de vereniging houden zich bezig met het verzamelen 
van gegevens, bijvoorbeeld van planten, libellen, vogels, en nog veel 
meer diergroepen. Ook landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden worden geïnventariseerd. Belangrijk is dat de gegevens per 
gebied verzameld en goed gearchiveerd worden! 
  
De inventarisatiegegevens worden gebruikt door de werkgroep 
Ruimtelijke Ordening, maar ook voor het bepalen van de effectiviteit 
van bijvoorbeeld Natuurbeheer.  
Weet je veel van een onderdeel van flora of fauna, en wil je in één of 
meerdere gebieden de ontwikkeling van de biodiversiteit volgen, 
laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 
 

Belangrijke petitie! 
Dit land wordt al een half jaar gegijzeld door radicale boeren, die 
voor het karretje gespannen worden van de grote slachterijen, de 
veevoedergiganten en de vleesmultinationals. Minister Schouten, 
laat je niet afleiden en kom in actie voor duurzaam landbouwbeleid, 
minder stikstofuitstoot en meer ruimte voor de natuur. Maak haast 
met het opkopen of verplaatsen van boeren, het verduurzamen van 
stallen en de omslag naar kringlooplandbouw met dierenwelzijn 
hoog in het vaandel. Kies voor de natuur en een duurzame toekomst 
voor de boer. 
 
Ga voor meer info en de petitie naar degoedezaak.org .  
 

 

 
 

Training ‘Bescherming Zandpaden’ 
Wat is het belang van zandpaden? Welke bedreigingen zijn er voor 
de toekomst? Welke beschermingsregimes zijn er? En wat kan je zelf 
doen om onze karakteristieke zandpaden te beschermen? Ga nu zelf 
aan de slag en behoud het zandpad voor de toekomst. Het is een 
praktijkgerichte training voor iedereen die aan de slag wil met het 
behoud van zandpaden. Meer info en aanmelden via spits-online.nu.   
Datum: dinsdag 31 maart 2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Locatie: Natuurmuseum Brabant, Tilburg 
 

 

 
 

Zwerm van duizenden spreeuwen boven Fries dorp Veenwouden 
Bij het Friese Veenwouden kwamen zaterdagavond duizenden 
spreeuwen bijeen.  
Spreeuwen zwermen boven hun slaapplaats en blijven daar graag in 
de buurt. 
Ga voor het filmpje naar nu.nl.  
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Workshop ‘Water in de Tuin’ 
Tijdens de workshop 'Water in de Tuin' krijg je tips, creatieve ideeën 
en praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan in je eigen tuin 
en huis. Zo leer je water te besparen, hergebruiken en vast te 
houden. Meer info en aanmelden via spits-online.nu    
 
Datum: dinsdag 24 maart 2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Locatie: Natuurmuseum Brabant, Tilburg 
 

 

 
 

Groot deel gaaien bleef overwinteren na invasie 2019 
In het najaar van 2019 maakten we een invasie van gaaien mee, 
veroorzaakt door een combinatie van een succesvol broedseizoen 
en voedseltekort. Het lijkt erop dat zo’n 80.000 van deze 
najaarstrekkers zijn blijven hangen in onze bossen, tuinen en erven. 
Naar verwachting trekken ze in april weer richten het oosten. 
 
Gaaieninvasies starten bij ons gewoonlijk in de loop van september, 
zijn eind oktober voorbij. De herkomstgebieden liggen doorgaans in 
Midden- en Oost-Europa. Gaaieninvasies zijn vrij zeldzaam. De 
voorlaatste grote invasie was die van 2010. 
 

 

 
 

Het edelhert komt dichterbij 
Honderd jaar geleden liepen ze vrij rond in wat nu het Groene Woud 
heet. Op korte termijn worden ze verwacht op de Brabantse 
natuurbrug van ProRail in natuurgebied De Mortelen. Het edelhert: 
icoon voor het kloppend hart van het Groene Woud. Naast het 
edelhert zullen nog veel meer grote en kleine dieren van de 
natuurbrug gaan profiteren, en zo hun leefgebied vergroten. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.  
 

 

 
 

Zonneparken beïnvloeden bodemleven 
De Wageningen Universiteit heeft onderzocht wat het effect van 
zonnevelden op het bodemleven eronder is. Grondgebonden 
zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt 
weggehouden en de bodem lokaal droger wordt.  
 
Uit de observaties blijkt dat er een microklimaat onder de 
zonnepanelen ontstaat met minder dichte vegetatie. Daarbij treedt 
er ook een verschuiving op in het type vegetatie. Wat de effecten 
zijn, en mogelijke oplossingen voor de negatieve kanten hiervan, kan 
je HIER lezen. 
 
Dit onderzoek is ook van belang voor onze gemeente, gezien de 
plannen voor zonnevelden die er zijn.  
 

 

 
 

Herintroductie zeldzame bosflora draagt bij aan levendigere 
bossen 
Ondanks de vele inspanningen om de Nederlandse bossen te 
herstellen, keren vele kenmerkende bossoorten niet terug. Om de 
terugkeer van (zeldzame) bosplanten mogelijk te maken, werken 
Bosgroep Zuid Nederland, Unie van Bosgroepen en Wageningen 
Universiteit samen in het project 'Levendige bossen'. Het project 
wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant. 
 
Het hele bericht vind je HIER.   
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(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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