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Ledenvergadering
Tijdens de Jaarvergadering zijn inhoudelijke onderwerpen slechts 
summier aan de orde gekomen. In de komende Ledenbijeenkomst 
op woensdag 7 oktober gaan we dat inhalen.
Belangrijke onderwerpen zijn de Roeivijver en 
Groenstructuurplan / bomenkap/GOL. Daarnaast is er informatie 
over Landgoed Steenenburg en Dorpsnatuur. En natuurlijk de 
Rondvraag voor alle overige onderwerpen.

Wil je er ook bij zijn op 7 oktober, meld je dan aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl, en krijg je tijd en locatie gemaild.

Wethouder verrast vereniging met Groene Handdruk
Op woensdag 9 september mocht onze vereniging de Groene 
Handdruk in ontvangst nemen. De Groene Handdruk is een 
aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die 
zich in Heusden inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit. 

‘Ze onderhouden natuurgebieden, hangen nestkasten op en 
helpen bij het bestrijden van ongewenste streekvreemde planten, 
zoals de Japanse duizendknoop. Ze maken veel mensen 
enthousiast om de biodiversiteit te versterken. Daarnaast dienen 
ze als de kritische luis in de pels van de gemeente. Dit doen ze 
allemaal in hun vrije tijd, daarom verdienen zij deze prijs.’’ aldus 
wethouder Mart van der Poel. Zie het hele bericht hier  .   

Dorpsnatuur in Heusden 
We hebben subsidie ontvangen voor Dorpsnatuur projecten in 
Drunen-Venne-Oost, Vlijmen-Vliedberg en Herpt. In Venne-Oost 
en in Herpt zijn we al druk bezig: inventarisatie-rondes gelopen 
voor planten en vleermuizen. In Venne-Oost hebben we ook een 
beeld van de omvormingen (extensiveringen) die de gemeente kan
doen.  Op de Vliedberg starten we deze maand.

Per wijk of dorp is er een werkgroep die onderzoekt hoe de 
biodiversiteit verbeterd kan worden. Wil je ook meewerken en -
denken? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. 
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Facebook en meer
Naast een Facebook-pagina van de vereniging, is er inmiddels ook 
een van de Werkgroep Landschapsbeheer.      Daarop is mooi te 
volgen waar de werkgroep wekelijks bezig is, en wat ze zoal doen.

Zowel op de site als op de Facebook pagina’s staan veel foto’s. We 
zouden daar graag ook filmpjes van werkzaamheden en van 
natuurgebieden in onze gemeente zien. Heb je zin om daar aan 
mee te werken, of ken je iemand die dat zou willen doen? Laat het 
dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. 

Nachtvlinders aan de Duinweg
In juli konden we melden dat het aantal nachtvlindersoorten dat in
het gebied aan de Duinweg gezien is, op 295 stond. Inmiddels 
staat de teller van Paul Kreijger op 304. 

Nieuwe soorten waren zilverhaak, esdoorntandvlinder (foto), 
Turkse ui, goudvenstertje en de kadeni-stofuil.
(Foto: Paul Kreijger) Meer vlinderfoto’s vind je hier. 

Grote weerschijnvlinder en Scheefbloemwitje in Heusden
In onze vlinderglossy van 2019 staat een stukje over ‘Te 
verwachten vlinders’. Daarin werden het pimpernelblauwtje en de 
Grote weerschijnvlinder genoemd. De eerste is nog niet 
gesignaleerd, maar de Grote weerschijnvlinder is in juni door Paul 
Kreijger waargenomen in het Vlijmens Ven.

Niet op deze lijst, maar dit jaar wel waargenomen door Paul is het 
scheefbloemwitje. Deze heeft een naar beneden doorlopende 
apicale vlek, die je bij het kleine koolwitje niet ziet.
(Foto: Paul Kreijger). Meer vlinderfoto’s vind je hier. 

Luchtkwaliteit en welzijn
Er wordt steeds meer bekend over de nadelige effecten van een 
slechte luchtkwaliteit. Nu is aangetoond dat de kans op dementie 
wordt vergroot door luchtverontreiniging! Lees het hele artikel 
hier. 

Steeds vaker wordt luchtkwaliteit genoemd als belangrijke inbreng
voor ons welzijn. De werkgroep luchtkwaliteit wil dit onderwerp 
bespreekbaar maken binnen de gemeente Heusden. Heeft u 
belangstelling en zou u uw steentje willen bijdragen om dit 
onderwerp onder de aandacht te brengen? Meld u dan aan via 
info@natuurenmilieuheusden.nl .

Japanse duizendknoop in Heusden
De Japanse duizendknoop komt in onze gemeente op meer dan 40 
locaties voor. De gemeente houdt op een kaart bij waar overal. Als 
je de soort ergens ziet, kun je op deze kaart zien of die al bij de 
gemeente bekend is. 

Als dat niet het geval is, wil de gemeente graag een melding 
ontvangen via de BuitenBeter app.
Ga voor meer info naar heusden.nl .  (Foto: Ate Dijk)
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Gekke nestplekken
Gebrek aan nestplaatsen maakt vogels soms heel vindingrijk. Op 
vogelbescherming.nl vind je een aantal verrassende: onder een 
fietszadel, in een badkamer van een caravan, in een brievenbus. En
nog vier verrassende plaatsen.

Heb je zelf nog een mooi voorbeeld? Mail hem naar 
info@natuurenmilieuheusden.nl . De mooiste publiceren we in de 
volgende Digituurlijk. 

Edelhertbronstexcursies in Het Groene Woud
Deze herfst zijn er weer bronstexcursies naar de edelherten in Het 
Groene Woud. Het jaarlijkse ritueel gaat gepaard met imposante 
burlgeluiden, grote geweien en (dreigende) gevechten. 

Aanmelden voor de bronstexcursies is verplicht. 
De bronstexcursies vinden plaats tussen 16 september en 18 
oktober 2020. Deelname kost 9,50 euro per persoon. 
De aanmelding verloopt via www.liempdsenherd.nl     
Meer informatie over de edelherten is hier te vinden

Winkelen en tegelijk bomen planten
De nieuwe Nederlandse start-up TreeClicks plant voor iedere 
online aankoop een boom. En het kost je niets!  Je kunt zelf 
bijdragen door de gratis te downloaden browserextensie van 
TreeClicks te installeren op je telefoon of computer. Doe je 
vervolgens boodschappen bij een van de 50.000 online winkels 
wereldwijd die meedoen, dan wordt er per verkocht artikel een 
boom geplant op een urgente plek in de wereld. 

Ga voor meer info naar https://www.treeclicks.com/nl

Stimuleringsregeling regeling voor boeren en buitenlui
Houtsingels, bomenrijen, knotbomen, kruidenranden, natuurvrien-
delijke oevers en wandelpaden over boerenland. Het zijn 
voorbeelden van kenmerkende elementen in het Brabantse 
landschap. 

Met de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ willen provincie, 
gemeenten en waterschappen in Brabant landschapsbeheer door 
particuliere grond- eigenaren stimuleren. Ook Heusden doet mee.  
Hier  vind je meer info.

Hoe van gazonites naar natuur
Je kunt een gazon als een biljartlaken mooi vinden, dan lijd je aan 
gazonites volgens duurzaamnieuws.nl. Ben je daarvan genezen, 
dan wil je dan toch uiteindelijk liever bloemrijk gras. De vraag is 
dan: hoe kom ik daar.

Op naturio.nl vind je goede tips voor de omvorming. En wat is het 
makkelijkst en goedkoopst?  Niets doen (of althans: zo weinig 
mogelijk). En als je een speelveldje wil houden, kun je natuurlijk 
ook altijd met een stukje beginnen!

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl )
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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.


