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Bestuurssamenstelling 
In de Jaarvergadering van 21 juli jl. was een van de belangrijkste 
punten het benoemen van nieuwe bestuursleden. 
Paul van Zantvliet is door de vergadering benoemd als nieuw 
bestuurslid. Hij zal zich vooral met Landschapsbeheer bezig houden. 
 
Rien Melis is opnieuw benoemd als bestuurslid, en zal optreden als 
penningmeester. Vanwege problemen met zijn gezondheid moest 
onze onlangs benoemde penningmeester terug treden. Een 
kandidaat-penningmeester trok zich kort voor de vergadering terug. 
Gelukkig was Rien bereid ons uit de brand te helpen. 
 

 

 
 

Dorpsnatuur – Venne Oost 
Vanwege Corona was dit project al uitgesteld tot het najaar. Nu 
hebben we opnieuw moeten besluiten tot verder uitstel. Dit keer 
omdat nog steeds niet is beslist over een aangevraagde subsidie 
(ook weer vanwege Corona). 
 
Wel hebben we inmiddels een eerste inventarisatie-ronde in de wijk 
gehouden. Als je mee wilt doen in volgende te lopen rondes, geef 
dat dan door via info@natuurenmilieuheusden.nl .  
Meer informatie over Dorpsnatuur Venne Oost vind je hier. . 
 

 

 
 

Dorpsnatuur – fase 2 
In de veronderstelling dat Venne Oost afgelopen voorjaar uitgevoerd 
zou worden, zijn we in februari begonnen met de voorbereidingen 
voor 2021. In samenwerking met BuurtBestuurt Vliedberg en Herpt 
hebben we subsidie aangevraagd bij de Provincie. Die subsidie is 
inmiddels toegekend. 
 
In Herpt zijn de eerste activiteiten gestart. Na de vakantie beginnen 
we op de Vliedberg. Je kunt hier meer lezen over de Dorpsnatuur 
projecten. Wil je ook meedoen? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Meer informatie over Dorpsnatuur vind je hier.  
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Verwijderen van Japanse duizendknoop 
Langs de Kooilaan in Drunen groeit de Japanse duizendknoop. Een 
mooie plant, maar wel een woekeraar die moeilijk is te bestrijden en 
schade kan aanrichten. De werkgroep Landschapsbeheer 
onderzoekt hier in samenwerking met de gemeente verschillende 
manieren om de duizendknoop te bestrijden.  
 
Onderdeel van dat onderzoek is ook aanplant van andere planten 
die de groei van de Japanse duizendknoop belemmeren. Papavers 
zijn daarvoor aangeplant (zie foto). Een bordje met QR-code op de 
locatie leidt na scannen tot meer informatie. Meer foto’s vind je 
hier. (Foto:_Ate Dijk) 
 

 

 
 

Dorpsnatuur: tuintellingen kun je ook in de vakantie doen 
De Corona houdt veel mensen weg van verre vakantie 
bestemmingen. Voor mensen die een tuin hebben is het leuk om te 
kijken wat daar allemaal in leeft. Doe mee met de jaarrond 
tuintelling!  
 
Op tuintelling.nl kun je jaarrond je telling kwijt. In onze gemeente 
zijn er inmiddels 59 deelnemers, alweer een meer dan vorige 
maand. Op www.waarneming.nl hebben we voor alle wijken waar 
we nu met Dorpsnatuur actief zijn of worden (Venne Oost, Herpt en 
Vliedberg) een aparte omgeving aangemaakt. Daar kun je al jouw 
waarnemingen kwijt. 
 

 

 
 

Een andere invulling voor sportpark De Schroef in Drunen?  
Sportparken krijgen steeds vaker een open en multifunctioneel 
karakter. Zo is er naast sport en bewegen ook ruimte om te spelen, 
ontmoeten en beleven. Trends en ontwikkelingen laten landelijk 
zien dat er onvoldoende, maar ook anders bewogen wordt door 
jong en oud dan voorheen.   
 
Initiatiefgroep Vitaal Park Heusden is ook benieuwd naar jouw 
mening! Wat voor karakter moet sportpark De Schroef, aan de Prins 
Hendrikstraat in Drunen, volgens jou krijgen? Groener? 
Vul jij de korte enquête in? Kost 5 minuten en kan hier.. 
 

 

 
 

Vacatures 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is. Het bestuur bestaat uit slechts 
vier personen en kan goed extra hulp gebruiken. Heb je geen zin in 
bestuurswerk, maar gaan natuur en milieu in de gemeente je wel 
aan het hart, dan kun je ook lid worden van een werkgroep. Je vindt 
alle werkgroepen in het linker menu op onze site.  
 
En daarnaast zijn er ook altijd kleinere en korter durende taken te 
verrichten. Zin om actief te worden?  
Stuur een bericht naar info@natuurenmilieuheusden.nl.  
 

 

 
 

De mooiste vogelfoto's 
Maak foto's! Dan kun je ook thuis (opnieuw) genieten van al het 
moois dat u onderweg hebt gezien. Hans Peeters deelt zijn kennis in 
de gratis cursus Vogelfotografie. Er zijn vier lessen, die u in uw eigen 
tempo kunt volgen op onze website. 
 
En als je het al niet doet voor de cursus, bekijk dan de prachtige 
foto’s die onderdeel zijn van de cursus hier.   
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Regenton actie 
Met een regenton vang je regenwater op zodat je dit op een later 
moment kunt gebruiken om bijvoorbeeld je tuin, het gras of de 
bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart 
kostbaar drinkwater!  
 
Daarom lanceert de gemeente een regentonactie! Koop jij een 
regenton dan kun je hiervoor 25 euro subsidie ontvangen. Er geldt 
een minimum aanschafbedrag van 25 euro.  
Het hele bericht vind je hier. 
 

 

 
 

Bermbeheer -1 
Goed bermbeheer kan veel doen voor de biodiversiteit. Wanneer 
maaien, wel of niet afvoeren, niet alles tegelijk maaien. Als je 
suggesties hebt hoe het beter kan, meld het dan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl. Dan nemen we het mee in onze 
gesprekken met de gemeente. 
 
Een voorbeeld van waar het wel goed gaat ontvingen we van Steef 
Molema. Hij is erg tevreden over het maaibeleid van de Wadi’s in 
Venne West 3 (zie foto hiernaast). 
 

 

 
 

Nachtvlinders aan de Duinweg 
In de nachtelijke uren gaat onze vlinder-expert Paul Kreijger 
regelmatig naar de voormalige bessenkwekerij van Piet Smeekens. 
En met nachtelijk bedoelt Paul dan ook nachtelijk; na een lange 
nacht inventariseren is hij dan pas met het ochtendgloren, rond half 
zes, weer thuis. 
 
Het resultaat mag er zijn. Hij heeft in het gebied al 295 verschillende 
soorten geteld! Nummer 293 in de lijst was de gele uil; een nieuwe 
soort voor Paul. Op onze fotogalerij vind je 108 soort vlinders en 
nachtvlinders. (Foto: Paul Kreijger) 
 

 

 
 

Dode havik 
Eerder deze maand werden we attent gemaakt op een dode vogel 
op de Zeedijk in Elshout. Het bleek een havik te zijn, met daarnaast 
een dode houtsnip. De tenen van de havik waren niet recht; hij had 
kramp toen hij stierf. Het vermoeden is dat de houtsnip was 
vergiftigd en neergelegd is als lokaas. Helaas waren beide vogels 
verdwenen toen we ze op wilden halen voor onderzoek. 
 
Recent zijn dode roeken en een dode vos gevonden, bij een 
vergiftigde dode haas die als lokaas fungeerde. Ben je in het 
buitengebied let dan goed op dode dieren, en meld ze via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Bermbeheer -2 
Afgelopen maand ging het goed fout in Limburg. Een berm langs een 
provinciale weg in het Limburgse dorp Posterholt is per ongeluk 
gemaaid. Daardoor is het laatste leefgebied in Nederland van het 
donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, ernstig 
aangetast. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de 
provincie. Het hele bericht lees je hier.  
 
Ook opmerkingen over bermbeheer: wat gaat goed, wat kan beter? 
Meld het via info@natuurenmilieuheusden.nl . Dan nemen wij het 
mee in ons overleg met de gemeente. 
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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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