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Gevolgen Corona – 2  
De publieksactiviteiten van onze vereniging liggen grotendeels stil. 
Dat geldt ook voor ons project ‘Dorpsnatuur’.  
 
Maar je kunt natuurlijk zelf ook aan de gang. Hieronder een aantal 
suggesties daarvoor; voor inventariseren en voor het daadwerkelijk 
vergroten van de biodiversiteit in jouw tuin. 
 

 

 
 

Tuintelling.nl is er niet alleen voor vogels 
We hebben het in Digituurlijk al regelmatig gehad over tuintelling.nl. 
Daar kun je ook terecht als je iets anders dan vogels wilt bijhouden. 
Ook voor zoogdieren, libellen, amfibieën, insecten, nachtvlinders, 
dagvlinders, vissen, weekdieren, spinnen, planten en ‘overige 
soorten’. Het maakt dus niet uit wat je wilt bijhouden in je tuin, je 
kunt het altijd doen via www.tuintelling.nl . 
 
Waarnemingen buiten jouw tuin kun je kwijt op waarneming.nl . We 
hebben Venne-Oost als ‘natuurgebied’ aangemaakt op deze site. 
Bewoners van deze wijk kunnen waarnemingen daar ook invullen. 
 

 

 
 

Biodiversiteit in de tuin vergroten 
Op internet kun je heel veel informatie vinden over het vergroten 
van de biodiversiteit in tuinen. Zo kun je snel te weten komen wat jij 
in jouw tuin kunt doen. 
(En dan wordt ook het bijhouden van wat er voorkomt nog leuker!   
 
Op de volgende sites (deeplinkss) vind je veel praktische tips: 
vlinderstichting.nl, velt.nu, natuurmonumenten.nl, drachtplanten.nl.  
 
Verder kun je op natuurenmilieuheusden.nl nog meer ideeën vinden 
over wat je zelf nog meer kunt doen. Ken jij nog meer interessante 
sites over dit onderwerp, laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl. Dan nemen we het mee in een 
volgende Digituurlijk. 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.tuintelling.nl/
http://www.waarneming.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/
https://www.velt.nu/vraag-antwoord/siertuinvragen/met-welke-planten-help-je-bijen-vlinders-en-andere-insecten
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wat-kan-jij-doen-voor-insecten
http://drachtplanten.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/dorpsnatuur_in_heusden/dorpsnatuur_algemeen.php
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl


 

 
 

Er gebeurt meer in je achtertuin dan je denkt 
In Breda zijn camera’s in tuinen van bewoners in de stad geplaatst. 
Ze kregen om beurten een wildcamera die beweging in de tuin 
registreert. Om dat mooi op de foto te krijgen, zetten ze op twee tot 
drie meter afstand van de camera een blikje sardientjes aan een 
paaltje. De geur is voor veel zoogdieren onweerstaanbaar. Na vier 
tot zes weken gaat de camera naar de volgende tuin. 
 
Wat ze allemaal gezien hebben kun je vinden op naturetoday.com. 
Je staat er versteld van. 
(Foto: Peter vd Velden)  

 

 
 

Dorpsnatuur in Heusden - Geerpark 
In Geerpark word je omringd door de natuur, zoals in het centrale 
park en met de Waterslinger. Ook in de hofjes is aandacht voor 
groen en biodiversiteit. Dat wordt nu zelfs doorgetrokken tot óp de 
woning. In Goede Morgen is onlangs de ‘groene buurtwand’ 
onthuld. 
 
Een van de deelgebieden van Geerpark is Goede Morgen. Je treft er 
een groen hof, waar met de ‘buurtwand’ weer een groen element 
aan toegevoegd is. Naast groen, vind je op de wand ook 
verschillende accessoires, zoals insectenhotels en vogelkastjes, die 
extra ondersteuning geven aan de gevarieerde flora en fauna in de 
wijk. 
 
Ga voor het hele bericht naar heusden.nl.  
 

 

 
 

Libellen in het Brabants Dagblad 
Het verschijnen van onze Libellen-glossy was voor het Brabants 
Dagblad aanleiding om een interview met de schrijver, Rien Melis, te 
houden. Op locatie in de Baardwijkse Overlaat.  
 
Het is een mooi verhaal met mooie foto’s geworden; te vinden op 
bd.nl.  
De glossy is te koop bij Sikkers in Drunen & ZinInBoeken in Heusden. 
 

 

 
 

 

Japanse duizendknoop in Heusden 
De Japanse Duizendknoop komt steeds meer voor in tuinen, 
plantsoenen en het buitengebied. Deze exoot kan aanzienlijke 
schade aan- richten aan het milieu.  
 
De werkgroep Landschapsbeheer van onze vereniging ondersteunt 
de gemeente bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Ze 
helpen door nieuwe plekken in de gemeente te ontdekken waar de 
duizendknoop voorkomt, daarnaast informeren ze inwoners over 
hoe de plant eruit ziet en wat voor schade deze aanricht en helpen 
ze bij de verwijdering van de plant. Meer op heusden.nl.  
 

 

 
 

Scheefbloemwitje 
In onze vlinderglossy van vorig jaar ontbreekt een kansrijke ‘te 
verwachten soort’, het scheefbloemwitje. Hij is al gesignaleerd in 
Den Bosch.  
 
De meeste meldingen komen uit bebouwd gebied, dus houd je tuin 
in de gaten! Laat weten als je hem ziet, geeft het door via 
info@natuurenmilieuheusden.nl .  
Meer info over deze vlinder, en hoe je hem herkent, vind je op HIER.  
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26079
https://www.heusden.nl/Nieuwsbrieven/Dromen_Doen_Heusden_16/Geerpark_wonen_in_de_natuur_met_zelfs_groen_op_je_muur
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/langstraat-is-een-walhalla-voor-libellen~a66dfff5/
https://www.heusden.nl/duizendknoop
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25984


 

 
 

Weidevogelbeheer in Corona-tijd 
Weidevogelbeheerders gaan meestal in groepjes op stap. De 
afgelopen maand kon dat niet altijd. Toch gingen nog zes groepen 
aan het werk. 
 
De eerste bezoeken leverden ongeveer evenveel nesten op als vorig 
jaar.  Lees het hele verslag HIER.  
 

 

Koop je eten van lokale bronnen 
De huidige crisis maakt meer dan eens zichtbaar hoe complex we 
onze voedselketen hebben ingericht. Terwijl onze boeren 75 procent 
van hun productie exporteren, halen consumenten 50 procent van 
hun voedsel van over de grens. Een gemiddelde hap heeft 30.000 
kilometer afgelegd voor die op ons bord ligt. Zelfs ons voedsel dat 
op Nederlandse bodem is verbouwd, wordt vaak in het buitenland 
verwerkt voor het op jouw bord ligt. Dat is slecht voor het milieu, en 
het is ook niet nodig. 
 
Je kunt nu naar de website www.supportyourlocalsnl.nl  om te 
ontdekken wat voor mooie producten er allemaal in jouw regio te 
krijgen zijn. Er zijn aanbieders in Den Bosch, Haaren en Tilburg. 
Ga voor het hele bericht naar rabobank.com   
 

 

 
 

Watrestje 
Watrestje is een nieuwe site die aandacht besteedt aan 
voedselverspilling. 34 kilo voedsel per persoon gooien we ieder jaar 
in de afvalbak. Dat moet veranderen. Maak van de restjes uit je 
koelkast een gerecht, deel dit op social media en daag anderen uit 
hetzelfde te doen! Ga jij de uitdaging aan? 
 
Daarnaast staan op de site veel tips om voedselverspilling tegen te 
gaan. Door je koop-, bewaar- en kook-gedrag aan te passen. En ook 
veel achtergrondinformatie en een overzicht van andere initiatieven 
op dit gebied.  
 

 

 
 
 

Tips, trucs & actualiteiten voor natuur- en milieugroepen 
Waar moet je als milieugroep op letten als je te maken hebt met 
plannen en besluiten van overheden? Waar kun je besluiten en 
plannen vinden? Welke recente uitspraken van rechters en welke 
nieuwe wetten zijn van belang voor ons als milieugroep? 
 
De cursus bestaat uit twee avonden en er is slechts plaats voor 25 
deelnemers. Meer info vind je HIER . 
 

 

 
 

Mussen lijden onder junkfood op straat 
Een frietje, een zak chips of een plak cake. Ook voor stadsmussen 
zijn dat ongezonde verleidingen. Mussen die op straat junkfood naar 
binnen werken, hebben een slechtere darmflora dan andere mussen 
blijkt uit onderzoek. 
 
Die darmflora heeft invloed op het overleven van de mussen in de 
eerste drie maanden. Of het ook een reden is waarom 
mussenpopulaties nog steeds achteruit gaan is onduidelijk. Hoe 
Franse onderzoekers tot die conclusie kwamen kun je HIER  lezen 
(artikel zit wel achter een betaalmuur). 
 
 
 
 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/weidevogels/15.%202020_04-05%20WBG%20Waalwijk%20nieuwsbrief%201.pdf
http://www.supportyourlocalsnl.nl/
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/foodforward/de-crisis-legt-de-kwetsbaarheden-van-onze-geglobaliseerde-voedselketen-bloot.html
http://www.watrestje.nu/
https://spits-online.nu/platform/PhYGEtr7qrhI6q11cCqp
https://www.demorgen.be/nieuws/mussen-lijden-onder-junkfood-dat-ze-op-straat-oppikken~b1eb37a4/


 

 
 

Zieke pimpelmezen: hygiënisch voeren 
Opmerkelijke meldingen van dode pimpelmezen dit voorjaar: niet 
vaak, maar soms wel veel tegelijk. Mogelijk zijn ze ziek, daarom doet 
het DWHC onderzoek. Aan u de vraag: voer hygiënisch om 
besmetting op de voerplaats te voorkomen en meld dode 
pimpelmezen als u ze ziet. 
 
Zieke pimpelmezen herkent u aan hun gedrag: ze zitten bol, zijn suf 
en ze zijn niet schuw, dus u kunt dichtbij komen. Soms ziet hun 
snavel er vies uit. Ziet u zo'n vogel, meld dit dan bij het Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht. 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.  
 

 

 
 

Minder plastic in de natuur dankzij nieuwe app 
Het is van groot belang voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld 
zeeschildpadden en andere zeedieren, dat we van onze 
‘plasticverslaving’ afkomen. Daarom lanceert het Wereld Natuur 
Fonds (WWF) de Plastic Afvallen app. Deze app bestaat uit een 
dertig dagen-challenge waarmee je stapsgewijs en op een leuke 
manier plastic kunt verminderen. Goed voor jou, goed voor de 
natuur. 
 
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.   

 

http://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees
https://www.dwhc.nl/ziekte-en-sterfte-pimpelmezen/
https://www.dwhc.nl/ziekte-en-sterfte-pimpelmezen/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26082
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25799
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl

