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Uit het bestuur 
Vanwege Corona heeft het bestuur besloten de Jaarvergadering uit 
te stellen tot het najaar.  
 
Ondanks de beperkingen door Corona heeft het bestuur niet stil 
gezeten. In de eerste plaats als het gaat om de samenstelling van het 
bestuur. Onze pas benoemde penningmeester, Wim Willems, treedt 
vanwege gezondheidsproblemen terug. Inmiddels hebben we in 
Robert Hamers een kandidaat-vervanger gevonden. Verder is Paul 
van Zantvliet kandidaat-bestuurslid; hij zal zich vooral bezig houden 
met Landschapsbeheer. Ook structuur en werkwijze zijn besproken.  
 

 

 
 

Voortgang grote projecten 
Wat betreft ‘Dorpsnatuur’ vind je verderop in deze nieuwsbrief de 
voortgang.  
Het voorstel voor Landgoed Steenenburg is in de gemeenteraad 
aangenomen. Resultaat is een robuuste EVZ over het terrein, met 
plannen voor een ecoduct over de A59. In de komende Digituurlijk 
kunnen we hopelijk meer details geven. Verder werden opgeschrikt 
door plannen om van de Roeivijver een pretpark te maken. 
Binnenkort overleggen we met de initiatiefnemers. 

 

 
 

Nieuwe foto’s op de fotogalerij 
De fotografen van de fotowerkgroep zijn weer actief geweest. In de 
afgelopen twee maanden zijn 34 nieuwe foto’s op de galerij 
geplaatst. Veel van het Vlijmens Ven (o.a. de Blauwe knoop 
hiernaast) en een aantal van het gebied aan de Duinweg.  
In totaal staan er nu 1519 foto’s op de galerij. 
 
(Foto Wilhelmien Marti) 
 

 

Dorpsnatuur in Heusden – persberichten 
Ondanks Corona proberen we iedere week een persbericht te 
plaatsen dat te maken heeft met Dorpsnatuur. Het laatste ging over 
vogels en katten (geen goede combinatie). Eerdere over egels, 
eekhoorns, vogels, natuurinclusief bouwen, en nog veel meer. 
Meestal worden ze geplaatst in Weekblad en heusden.nieuws.nl. Op 
onze eigen site  kun je ze ook allemaal terugvinden. 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.heusden.nieuws.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/dorpsnatuur_in_heusden/dorpsnatuur_algemeen.php


 

 
 

 

Dorpsnatuur in Heusden – Herpt en Vliedberg 
Het project Dorpsnatuur voor Venne-Oost is vanwege Corona 
uitgesteld tot dit najaar. In de tussentijd hebben we wel gekeken 
naar mogelijkheden voor 2021.  
 
Inmiddels heeft de Provincie subsidies toegekend voor Herpt en 
Vliedberg. Daar gaan we komend jaar aan de slag. Wil je ook 
meehelpen in een van deze plaatsen, laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl .  
 

 

 
 

Luchtkwaliteit in Heusden 
De werkgroep Luchtkwaliteit is druk bezig met het maken van een 
meldpunt en met het verzamelen van informatie over hoe te komen 
tot schonere lucht in Heusden. Verder wordt gedacht aan het 
organiseren van activiteiten rond dit thema. 
 
De werkgroep zoekt hulp hierbij. Wil je meedoen? Laat het weten 
via info@natuurenmilieuheusden.nl   
 

 

   
 

Geisha gespot 
Onze vlinder-expert Paul Kreijger had al langer een geisha op het 
oog. Deze geisha meet geen anderhalve meter; het is een kleine 
nachtvlinder van minder dan een centimeter lang en met een 
spanwijdte van 14 tot 18 millimeter. Hij is niet heel zeldzaam in onze 
omgeving, maar door zijn formaat valt hij niet echt op.  
 
‘Van dichtbij de mooiste vlinder van Nederland’, volgens Paul. 
Oordeel zelf. 
 

 

 
 

Ideeën voor groen in een kleine tuin 
De terrassen gaan met gepaste afstand weer open, maar de meeste 
mensen werken nog thuis. 'Moesmeisje' Kim Nelissen vertelt hoe je 
van je kleine tuin een groene oase kunt maken. "Mijn stadstuin is 
niet heel groot en heeft de vorm van een pijpenlaatje. Maar door 
heel veel verschillende planten te gebruiken, heb ik nu mijn eigen 
stadsoerwoud. En het is nu een stuk koeler in de zomer door al die 
planten. Ook maakte ik een bijenhotel en een vogelbadje. Toch leuk, 
een paar logeetjes in mijn tuin?" 
Het hele bericht vind je hier.   

 

 
 

Corona en stadsnatuur 
Als toeristen verdwijnen krijgen veel meeuwen het lastig. Dat zie je 
bij ons op de Wadden-eilanden. Daar verhongeren in de herfst veel 
jonge meeuwen, omdat ze leefden van frietjes en ander junkfood op 
straat. Als met de toeristen dan ook de frietjes verdwijnen weten ze 
niet hoe ze aan hun kostje moeten komen. 
 
In Rome zagen ze hoe oudere geelpoot-meeuwen minder frietjes en 
minder aas langs de weg vinden nu er bijna geen toeristen en auto’s 
meer op straat zijn. Ze pakten hun oude gewoontes weer op. Als 
roofdier vangen ze weer veel meer duiven, vissen, en zelfs ratten.  
Het hele verhaal kun je hier lezen (engels). 

 

De Gement staat weer in bloei 
De Gement is dan geen Heusden, maar wel dichtbij en mooi. Ook 
het IVN is enthousiast. Sinds Natuurmonumenten het in beheer 
heeft, breidt de bloemenpracht zich steeds verder uit over het 
gebied. Kijk maar naar het leuke filmpje van Rob de Vrind als 
Gement-gids. Je vindt het hier.  
(Bron: Natuurlijk Vught) 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26262
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-lockdown-rome-sea-gulls-hunting-rats-pigeons-scraps-a9495826.html
https://ivn-s-hertogenbosch.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:natuur-rond-s-hertogenbosch-korte-filmpjes&catid=99


 

 
 

Genieten van de Waterslinger 
Met de zomer in aantocht kunnen we lekker veel en lang naar 
buiten en genieten van het groen om ons heen. Helemaal leuk om 
tijdens een zomerse avond een wandeling langs de Waterslinger in 
het Geerpark in Vlijmen te maken.  
 
Wist je dat dit unieke watersysteem een aantal belangrijke functies 
vervult? Zoals het opvangen van regenwater, het op natuurlijke 
wijze reguleren van luchtvochtigheid en temperatuur en het 
verhogen van biodiversiteit? Een mooie video over de werking van 
het watersysteem vind je hier. 
 

 

 
 

Waterberging Spoorlaan werkt 
De nieuwe waterberging aan de Spoorlaan in Drunen lag er de 
eerste paar weken nadat hij klaar was gortdroog bij. Wachtend op 
de kans van eens in de 100 jaar dat hij nodig zou zijn. De nieuwe 
aanplant leek door de droogte zelfs het loodje te leggen. 
 
Maar twee weken na de voltooiing kwamen de stortbuien afgelopen 
dinsdag al, en liet het overtollige regenwater van bedrijventerrein 
Groenewoud het gebied onder water lopen. Helemaal volgens plan.  
Ga voor het hele bericht naar bd.nl inclusief de foto van Fons van 
Dijk. Een eerder bericht over de berging vind je hier hier .  
 

 

 
 

Watervriendelijke tuin: eerste hulp bij veranderend klimaat 
Wat kun je zelf doen om geen natte voeten in je tuin te krijgen? 
Meteoroloog Grieta Spannenburg geeft op tips hoe je je tuin 
klimaatbestendig en watervriendelijk kunt inrichten. Nog meer 
informatie kun je vinden in het handboek voor de watervriendelijke 
tuin (pdf: 9.2 MB). Hierin vind je handige stappenplannen om een 
regenton te plaatsen, hoogteverschillen te creëren en meer.  
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.   
En op heusden.nl/watersubsidie staat wat je moet doen om hier ook 
nog een subsidie van de gemeente voor te krijgen. 
 

 

 
 

Weidevogelbeheer heeft last van Corona en de droogte 
Door de droogte is er veel voedselschaarste voor de pullen. Vele 
verhongeren daardoor. Je zou verwachten dat er daardoor veel 
tweede legsels van de kievit zouden zijn, maar dat valt tegen. 
 
Verder dit jaar ook weer veel verlies door predatie, van met name 
vos en kraai. Het seizoen loopt naar het eind. Over een maand volgt 
de eindrapportage. 
 
Het hele tussenrapport, met cijfers per gebied, vind je op  onze site. 
 

 

 
 

Snoeien, kappen en sloten reinigen in het broedseizoen 
We krijgen regelmatig vragen over snoeien en kappen in het 
broedseizoen. Mag dat allemaal zomaar? 
  
Het kappen of snoeien van heggen, bomen of struiken tijdens het 
broedseizoen is in strijd met de wet als daarin op dat moment een 
vogel aan het broeden is, of als er een jaarrond beschermd nest in 
zit. Houd er rekening mee dat veel soorten tot diep in de zomer 
nesten kunnen hebben. 
 
Ga voor meer info naar vogelbescherming.nl.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=63GEUQRTcq0
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waterberging-drunen-kan-gelijk-vol-aan-de-bak~a1082d6c/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waterberging-klaar-maar-te-weinig-water-voor-nieuwe-bomen~ac00964e/
https://www.ateliergroenblauw.nl/uploads/totale-handboek-incl.-infobladen.-lichte-versie.pdf
https://www.ateliergroenblauw.nl/uploads/totale-handboek-incl.-infobladen.-lichte-versie.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26311
https://www.heusden.nl/watersubsidie
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/weidevogels/15.%202020_0608%20Nieuwsbrief%203.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/kappen-met-kappen?utm_source=vdjuni20&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vdjuni20


 

 
 

Soortenrijkdom landbouwgronden verslechtert 
De soortenrijkdom op landbouwgronden in de Europese Unie blijft 
achteruitgaan, ondanks maatregelen in het Europese 
landbouwbeleid om de biodiversiteit te stimuleren. Intensieve 
landbouw blijft een belangrijke oorzaak van de verslechtering, stelt 
de Europese Rekenkamer vast in een rapport. 
 
Sinds 1990 zijn de populaties akker- en weidevogels en 
graslandvlinders met meer dan 30 procent gedaald. Ook de 
verscheidenheid aan kleine zoogdieren, insecten en natuurlijke 
vegetatie liep terug. Ga voor het hele bericht naar europa-nu.nl en 
voor het rapport naar  eca.europa.eu.  
 

 

 
 

Verwoesting van het leefgebied van vogels – niet alleen in Europa 
Nederlandse trekvogels overwinteren elk jaar in het gebied waar 
sheabomen groeien. Deze zogenaamde sheazone doorkruist West-
Afrika van de Sahel tot de beboste savannes in het zuiden. Hier 
komen de trekvogels na hun lange tocht vanuit Europa weer een 
beetje op adem, maar dit landschap is aan het veranderen.  
 
De bodem is minder vruchtbaar en vatbaarder voor erosie doordat 
boeren bomen en struiken verbranden om het land te gebruiken 
voor veeteelt en landbouw. Ook illegale houtkap voor brandhout en 
voor de bouw heeft het shealandschap verslechterd. Ga voor meer 
info over dit project naar birdsbeesbusiness.nl .  
 

 

 
 

Geniet van onze mooie Brabantse natuur op YouTube 
Geniet nu van de mooiste Brabantse natuurgebieden vanaf de bank. 
Loop mee over zandpaden, vaar door West-Brabant en geniet van 
de ‘bosschen en vennen’ van Oisterwijk. 
 
Om drukte in de natuur te vermijden, heeft de BMF een overzicht 
gemaakt van prachtige Brabantse natuurfilms. Ga voor het hele 
bericht en de filmpjes naar brabantsemilieufederatie.nl.  
 

 

 
 

Ontdek de (natuur)parels van Brabant op Omroep Brabant 
Omroep Brabant biedt een tweede mogelijkheid voor natuur vanaf 
de bank. De serie ‘Op pad’ is gestart, waarin Roel Diepstraten ons in 
drie minuten meeneemt langs een aantal parels die onze provincie 
rijk is.  
 
Roel neemt ons mee naar de Regte Heide, Landschotse Heide, Het 
Groene Woud, De Mortelen, Landgoed Heeswijk, Het Liniepad 
en Fort Altena, Keent, de Herbertusbossen en de Brabantse Wal. 
Blijf ons dus vooral volgen en mis niets van de natuur in Brabant! De 
uitzendingen zijn ook online terug te kijken op Omroep Brabant. 
 

 

 
 

Support your locals 
Jammer dat zo’n actie weer een engelstalige titel moet hebben. Ook 
jammer is dat Heusdense ondernemers de weg naar dit platform 
nog niet echt hebben gevonden. 
 
Support your locals biedt de mogelijkheid aan burgers om producten 
rechtstreeks van de lokale ondernemer te kopen. Van de 41 
aanbieders in Brabant komen er nog maar twee uit Heusden (De 
Laat Coffee en de Vriendentuin). Je zou denken dat meer 
ondernemers baat bij dit initiatief zouden kunnen hebben. 
    

 

https://www.europa-nu.nl/id/vl99czl1dixc/nieuws/europese_rekenkamer_soortenrijkdom?ctx=vg9pjk198axu&s0e=vhdubxdwqrzw&tab=0
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_NL.pdf
https://www.birdsbeesbusiness.nl/?utm_source=VDmrt20&utm_medium=e-mail&utm_campaign=VD
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/geniet-van-onze-mooie-brabantse-natuur-op-youtube/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/ten-oosten-van-tilburg/regte-heide-and-riels-laag/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-kempen/landschotsche-heide/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/hart-van-het-groene-woud/mortelen/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/ten-zuiden-van-den-bosch/landgoed-heeswijk/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/heusden-en-altena/fort-altena/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/maas-en-peel/keent/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-groote-heide/herbertusbossen/
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3166718/Op-Pad/aflevering/3184338/Op-Pad
https://supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/
https://supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/


 
 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens) 

(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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