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Corona en jouw tuin
Het zijn bijzondere tijden. Veel mensen werken nog steeds thuis, 
maar ook in tijden van de Corona crisis is buiten genoeg te beleven. 
Zelfs als je tot je eigen tuin beperkt bent. Daar komt namelijk meer 
voor dan je denkt. Zelfs in een klein tuintje kunnen honderden 
organismen leven. De resultaten van vijf jaar Tuintelling kun je HIER 
vinden. 

In ons project Dorpsnatuur proberen we een beeld te krijgen van 
wat er in de tuinen in onze gemeente voorkomt. Door bij te houden 
wat er in jouw tuin aan flora en fauna voorkomt en dat door te 
geven op  tuintelling.nl zou je ons helpen. Inmiddels doen al 55 
bewoners in onze gemeente hieraan mee! 

Tellen of onderzoeken
We hebben het regelmatig over tuintelling.nl en waarneming.nl. 
Vooral leuk voor jezelf om bij te houden. Je kunt ook een stapje 
verder gaan, en je verdiepen in bepaalde soorten flora of fauna. En 
in het doen van waarnemingen volgens een protocol. Zo kunnen 
resultaten beter gebruikt worden voor het nemen van maatregelen.

Bijvoorbeeld zoals op nederland-zoemt.nl, tuintelling.nl/mollen, 
waterdiertjes.nl, kuikenteller.org (wilde eenden), natuurkalender.nl, 
muggenradar.nl, tekenradar.nl, essentaksterfte.nl, De naam van de 
site geeft meestal al aan wat er verzameld wordt. Jouw voorkeur 
niet gevonden? Kijk dan op iedereenwetenschapper voor nog veel 
meer mogelijkheden.

Ecologische verbinding langs Koningsvliet
Waterschap Aa en Maas heeft met de gemeente Heusden een 
ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Koningsvliet aangelegd. 
Deze natuurstrook is 2,5 kilometer lang en verbindt de natte 
natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’. Planten en 
dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.
Het hele bericht vind je hier.  Vergeet niet om ook de mooie foto’s 
van Ad Hartjes allemaal te bekijken.

https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20200517/ecologische-verbinding-langs-koningsvliet/
https://www.iedereenwetenschapper.be/search-for-project?search=/#result-block
http://www.tekenradar.nl/
http://www.muggenradar.nl/
http://www.natuurkalender.nl/
https://kuikenteller.org/preferences
http://www.waterdiertjes.nl/
https://www.tuintelling.nl/
https://www.tuintelling.nl/downloads/DLN02_Tuintelling.pdf
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-essentaksterfte.htm
https://www.tuintelling.nl/nieuws/eerste-landelijke-mollensporentelling-2-en-3-maart
https://www.nederlandzoemt.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl


Vacature Luchtkwaliteit
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, bijvoorbeeld bij het schrijven van kopij, 
organiseren van thema-avonden, nadenken over publieksacties, 
opzetten van een meldpunt. Wil je meedoen? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl 

Nederlands natuurrecord in Vlijmens Ven
Je ziet het al wanneer je langs de natuurgebieden Vlijmens Ven en 
Vughtse Gement rijdt. Geen biljartlakens van één soort gras, maar 
een kleurschakering van allerlei soorten planten. De echte 
bloeiperiode moet dan nog komen! Nadat de met meststoffen 
verrijkte bovenlaag werd afgegraven en uit nabij gelegen 
natuurgebieden maaisel werd opgebracht, is de plantenrijkdom in 
deze natuurgebieden explosief gestegen. 

Er werd zelfs een record gevestigd: de meest soortenrijke 
plantenregistratie (vegetatieopname) ooit: 88 plantensoorten op 
een stukje van drie bij drie meter. Het hele bericht vind je hier. 
(Foto: Fons Mandigers)

Dag van het Nationaal Park - NP De Loonse en Drunense Duinen
De jaarlijkse Europese Dag van het Nationaal Park plaats is een dag 
die door veel Europese parken wordt gevierd. De jaarlijkse excursie 
door Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen die bij de dag 
hoort, kon dit jaar geen doorgang vinden, maar Marja, gids van het 
park, neemt je graag mee op   een korte excursie   in haar vlog. 

Overigens staan er op YouTube nog enkele tientallen meer mooie 
filmpjes van onze duinen. 
(Foto: Anita Romer)

Zo zag je Brabant nog nooit
Noord-Brabant is prachtig en helemáál vanuit de lucht... 
VisitBrabant zette de meest indrukwekkende drone-beelden uit 
onze provincie op een rij. Hier alvast links naar de twee filmpjes die 
over onze gemeente gaan. Eerst de Loonse en Drunense Duinen 
vanuit de drone in anderhalve minuut op youtu.be/fTokpwy-Huk . 
En de Vesting Heusden in op youtu.be/WyrhAx7PGqw.

Tenslotte kun je hier ook nog de drone-filmpjes van Den Bosch, 
Biesbosch, Beekse Bergen en De Malpie bekijken.
(Foto: Annie van Bokhoven)

Nieuwsbrief WBG Waalwijk
De eerste helft van het weidevogelseizoen zit er alweer op. Tijd voor
de tweede nieuwsbrief van dit seizoen. Ook nu weer met ups en 
downs. De Corona-crisis belette soms het werk. De droogte in april 
zorgde voor vroege werkzaamheden van de boeren en voor 
verliezen hierdoor. Verder was er veel predatie door de vos. Voor de
toekomst is de uitbreiding van het Waalwijkse bedrijventerrein een 
bedreiging.
Je vindt de Nieuwsbrief op natuurenmilieuheusden.nl

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vlijmens-ven/nieuws/nederlands-natuurrecord-vlijmens-ven?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=vno
https://www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/zo-zag-je-brabant-nog-nooit-6-fantastische-drone-filmpjes
https://youtu.be/WyrhAx7PGqw
https://youtu.be/fTokpwy-Huk
http://youtu.be/mCT4LO1o3iE
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/weidevogels/0%2005%20WBG%20Waalwijk%20nieuwsbrief%202.pdf
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl


Corona en stadsnatuur
Het is in dorpen en steden erg rustig geworden op straat. Dieren 
merken dat ook en komen steeds meer naar de centra. Op sociale 
media verschenen de afgelopen tijd beelden van wilde zwijnen in 
een woonwijk van Ajaccio op Corsica (Frankrijk). Andere 
voorbeelden waren herten in Londen, poema’s in Santiago (Chili), 
apen in Thaise steden, steenbokken in Eilat (Israël), berggeiten in 
dorpen in Wales. 

Overal in de wereld onderzoeken wilde dieren de mogelijkheden in 
de bebouwde omgeving.
Het je ook iets ‘wilds’ in onze dorpen gezien? Geeft het door via 
info@natuurenmilieuheusden.nl .

Plakstrips en folie ongewenst bij bestrijding eikenprocessierups
Op diverse plaatsen hebben mensen plastic folie en plakstrips om de
stam van eiken aangebracht om daarmee de overlast van de 
eikenprocessierups tegen te gaan. Uit een inventarisatie bleek dat 
meer dan honderd verschillende insectensoorten op de plakstrips 
vast kwamen te zitten. Als de leider van de processie vast komt te 
zitten, raken de andere rupsen ook gestrest en komen extra 
brandharen vrij. 

Folie en plakstrips blijken het probleem eerder te vergroten dan te 
verkleinen. Niet doen dus. Ga voor het hele bericht naar 
naturetoday.com. 

Pimpelmees legt weer eieren als tevoren
Nadat pimpelmezen jarenlang minder eieren legden, is deze mees 
de eileg-dip te boven. Althans, in 2019, zo is te lezen in een lijvig 
verslag waarin de broedresultaten van 17.000 nestkasten zijn 
samengevat.

Van de mezendip weten we dankzij vrijwilligers die jaarlijks 
duizenden nestkasten controleren. Uit het onderzoek blijkt dat de 
meeste zangvogels die in holen (lees: kasten) broeden in 2019 een 
uitstekend broedseizoen kenden. Het hele bericht, met een link naar
het rapport, lees je hier. 

Robotmaaiers zijn gevaar voor egels
De veiligheidsmechanismen van robotmaaiers zijn nog niet 
voldoende om egels te ontzien. Dit blijkt uit een enquête onder 
eigenaars van deze maaiers. 

Eén op de dertig gebruikers heeft weleens dode of gewonde egels 
teruggevonden. 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com  .   

Vogels op hoogspanningskabels veroorzaken kortsluiting
Een man in de Amerikaanse staat Washington, kon filmen hoe een 
zwerm vogels een stroomstoring veroorzaakte. 

De vogels zaten op een rij op verschillende hoogspanningskabels, 
maar toen ze allemaal tegelijk wegvlogen konden ze een ontploffing 
niet voorkomen.

De beelden vind je HIER.

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200227_04867745
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25825
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26228
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26208


Van Gogh Nationaal Park
Waarom Van Gogh NP? Landschapsarchitect Adriaan Geuze spreekt  
enthousiast over de kwaliteit van het Brabantse landschap. Volgens 
hem is de combinatie van de vele beekdalen, de innovatieve 
topeconomie in een metropool en de rijke culturele traditie en 
inclusieve aanpak een sterk model voor een Nationaal Park.

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De
Loonse en Drunense Duinen. Dit bijzondere landschap verdient meer
aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken tien 
partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. 
Hoe, kun je lezen op tilburg.nl. 

(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.

https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/landschapspark-pauwels/
https://vimeo.com/392165475
mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl

