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Activiteiten - vleermuizen 
We gaan onze activiteiten langzaam weer opstarten. Te beginnen 
met een vleermuizenwandeling door Venne-Oost op vrijdag 4 
september. Gids is Fons van Dijk met zijn bat-detector. 
 
Bij de wandeling zijn de richtlijnen van het RIVM en de overheid 
leidend: 
· Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor personen uit 

hetzelfde huishouden. 
· Blijf thuis als u verkouden bent. 
· Volg de instructies op van de organisatoren. 
· Maximum aantal deelnemers is 15.  
 
Wil je mee, meld je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Daarna ontvang je verzamellocatie en -tijdstip. 
 

 

 
 

Wandeling – sporen in het landschap 
Op zondagmorgen 6 september gaan we op zoek naar dieren-
sporen in de Duinen. De das is een van de doelen. 
 Gidsen zijn Fons van Dijk en André van Drunen.  
 
Bij de wandeling zijn de richtlijnen van het RIVM en de overheid 
leidend, zoals hierboven aangegeven. 
Wil je mee, meld je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Daarna ontvang je verzamellocatie en -tijdstip. 
(Foto: Bert van Opzeeland) 
 

 

 
 

Nieuwe foto’s op de fotogalerij 
Onze fotografen zijn weer op pad geweest. Resultaat daarvan was 
onder andere de Witte reus hiernaast. 
In totaal staan er nu 1.523 foto’s in onze fotogalerij.  
 
In juli dit jaar werd 7.315 keer een foto aangeklikt; dat is 
gemiddeld vijf keer per foto! Dit blijft het meest favoriete 
onderdeel van onze website.  
(Foto: Wilhelmien Marti) 
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Repair Café 
Ook het RepairCafé van augustus zal vanwege Corona nog niet 
doorgaan. Dat betekent natuurlijk niet dat je kapotte spullen maar 
moet weggooien; je kunt veel zelf doen, ook als je twee 
linkerhanden hebt. Op www.youtube.com staan heel veel filmpjes 
waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je onderdelen moet 
vervangen. 
Op www.Ifixit.com vind je een online encyclopedie met 64 duizend 
handleidingen. Je kunt er ook onderdelen bestellen. Ook via 
www.Fiyo.nl , www.Fixpart.nl  en www.Partsnl.nl  kun je 
onderdelen vinden.  
 

 

 
 

...maar ondertussen onderkent iedereen het belang van goede 
ventilatie 
Hoe we ons gaan wapenen tegen het Corona virus blijft voorlopig 
voortschrijdend inzicht. Wel raakt men overtuigd dat goede 
ventilatie onderdeel uitmaakt van de voorkoming van besmetting. 
Voor meer hierover, lees dit.   
 
Goede ventilatie is het verversen met buitenlucht. In dat geval is 
het toch prettig als de beschikbare verse buitenlucht van goede 
kwaliteit is. De werkgroep luchtkwaliteit wil dat bespreekbaar 
maken. Ziet u ook het belang van goede luchtkwaliteit? Wij zijn blij 
met medestanders en willen onze werkkracht graag uitbreiden. 
Aanmelden kan via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Het weidevogelseizoen 2020 zit er weer op 
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, die ook in Heusden 
actief is, heeft het seizoen 2020 afgesloten.  
 
In het Herptsche Veld en langs de Overstortweg werden 24 nesten 
gevonden. Hiervan kwamen 18 legsels uit, 7 gingen verloren door 
predatie van kraaien. In de Gorseweide, ten noorden van Elshout 
werden 46 nesten gevonden; hiervan gingen 12 verloren door 
kraaien en 5 door agrarische werkzaamheden.  
Het hele verslag vind je HIER. 
 

 

 
 

Meest gespotte vlinder tijdens tuinvlindertelling De Atalanta 
Van 4 t/m 26 juli 2020 organiseerde De Vlinderstichting voor de 
12e keer de tuinvlindertelling. Dit jaar zijn er 14.000 tellingen 
gedaan in 4500 tuinen. Er werden meer dan 117.000 vlinders 
geteld. De nummer 1 was al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Hij 
werd in 83% van de tuinen waargenomen. De dagpauwoog 
eindigde op nummer 2, het klein koolwitje werd derde.  
 
Ga voor het hele bericht naar heusden.nieuws.nl. Tellingen per 
gemeente zijn HIER te vinden (even naar beneden scrollen voor de 
kaart). In onze gemeente hebben negen mensen meegeteld. 
 

 

 
 

Regeling voor meer landschapselementen in Brabant 
Grondeigenaren buiten de bebouwde kom kunnen een vergoeding 
krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en 
wandelpaden over boerenland.  
 
Wil je weten of jij in een van de gebieden grondeigenaar bent 
zodat je mee kunt doen? Kijk dan op de kaart! Sta je er nu niet bij? 
In oktober zullen meer gemeenten en waterschappen mee gaan 
doen aan deze regeling, waardoor de mogelijkheden verruimd 
worden. Meer details zijn ook te vinden via het subsidieloket.  
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Een miljoen bomen en struiken (ver)planten 
De Nederlandse natuur produceert jaarlijks een overdaad aan 
jonge bomen en struikjes. De meeste overleven niet, omdat ze 
worden opgegeten, te weinig licht ontvangen of worden 
verwijderd door natuurbeheerders.  
 
Meer Bomen Nu organiseert een grootschalige en gezamenlijke 
actie om komende winter één miljoen zaailingen te verplanten en 
een tweede kans geven op een plek waar ze welkom zijn. Wil je 
ook mee doen? Hier vind je meer informatie. 
 

 

 
 

Bomen planten tijdens het zoeken op internet 
Ecosia is een zoekmachine die via een browser-plug in werkt. 
Installeer de plug in, en Ecosia plant bomen met het geld dat ze 
verdienen aan jouw zoekopdracht. Bij Google gaat het in de zakken 
van de aandeelhouders. 
 
Bovendien is Ecosia privacy-vriendelijk: ze verkopen je gegevens 
niet aan adverteerders, hebben geen tracking door derden en 
maken alle zoekopdrachten anoniem binnen een week. 
Inmiddels heeft Ecosia al meer dan 100 miljoen bomen geplant!  
Ga voor meer informatie en voor de plug in naar www.ecosia.org . 
 

 

 
 

Boeren veranderen maisvelden in bloemenweides 
Boerin Manon van Balkom is blij met de metamorfose van de 
landbouwgrond in natuurgebied De Margriet in Helvoirt, aan de 
rand van de Loonse en Drunense duinen. Maisvelden hebben daar 
plaats gemaakt voor andere gewassen en bloemenweides. 
 
Elf boeren doen mee aan het project van de gemeenten Haaren en 
Vught. De grond wordt niet meer voor een jaar, maar voor zes jaar 
verpacht. Zo kunnen de boeren investeren in wisselende gewassen 
in plaats van ieder jaar op zeker te spelen met mais. Hier vind je 
het hele bericht, inclusief een filmpje hoe het er nu uitziet. 
 

 

 
 

Afvalcontainers tegen eikenprocessierupsnesten  
De gemeenten Weststellingwerf en Westerveld introduceren een 
innovatieve methode om natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups te stimuleren. Afvalcontainers vol met 
eikenprocessierupsnesten worden in speciale kisten in bloemrijke 
bermen geplaatst. Volgend voorjaar vliegen natuurlijke vijanden 
uit om eikenprocessierupsen te parasiteren. Pas dan worden de 
containers verbrand. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com . 
 

 

 
 

Druktemeter in Natuurgebieden Brabant 
Met de stijgende populariteit van fietsen en wandelen in Brabant, 
het na de Coronacrisis weer opengaan van de horeca en de drang 
naar ruimte en veiligheid van zowel bewoners als bezoekers, is het 
belangrijk drukte goed te organiseren.  
  
Op www.visitbrabant.com/druktemeter zie je de actuele drukte in 
de Brabantse natuurgebieden. Bezoekers krijgen bovendien bij 
drukte in een bepaald gebied direct tips voor alternatieve locaties 
die op dat moment wel de gewenste rust, ruimte en veiligheid 
bieden. 
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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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