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Al 74 meldingen over overlast houtstook 
De uitnodiging voor een interview op HTR was voor de werkgroep 
Luchtkwaliteit aanleiding om de cijfers tot nu toe op een rijtje te 
zetten. Ook het Brabants Dagblad besteedde er aandacht aan. Het 
bericht erover vind je HIER. 
 
Toen nog 53 meldingen, nu al meer dan 80! Heb je ook klachten 
over houtstook in jouw omgeving? Meld op ons Meldpunt! 
 

 

 
 

Dunnen vijvergroen op Steenenburg voor de amfibieën 
Op Landgoed Steenenburg wordt in het noordelijke gedeelte al 
gewerkt. In het gebied ligt een ‘rietvijver’. In deze vijver zijn 
verschillende beschermde amfibieën aangetroffen, zoals de 
poelkikker, de groene kikker, en verschillende padden en 
salamander soorten.  
 
De poel is te veel dicht gegroeid door elzenopslag. Hierdoor komt 
er te weinig zon op het water, blijft het water te koud, en kunnen 
de eieren van de amfibieën zich niet ontwikkelen. Daarom worden 
de bomen nu gedund. 
 
Meer over het dunnen en over de bouwplannen in het noordelijk 
gedeelte van Steenenburg vind je hier. 
 

 

 
 

Omgevingsvisie gaat nieuwe fase in 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan zijn vanaf 1 januari 2022 
bepalend voor de fysieke leefomgeving in Heusden. Ze komen in 
de plaats van onder andere de bestemmingsplannen. En daarmee 
zijn ze ook van groot belang voor natuur en milieu in jouw 
omgeving. 
 
De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met 
bewoners in de verschillende kernen. Houd de gemeentelijke 
pagina’s in de gaten. Ga voor meer info naar heusden.nl .  
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De eerste vlinders worden wakker 
Direct na de kou heeft het voorjaar zijn intrede gedaan.  Het is al 
meer dan 15 graden geweest. En dat betekent dat de eerste 
vlinders wakker worden! 
 
Een paar vlindersoorten houden als vlinder een winterslaap. Deze 
vlinders worden bij de eerste voorjaarszon wakker. Welke? Dat 
lees je hier.  
(Foto: Wilhelmien Marti) 

 

 
 

Zelf aan de slag in je eigen tuin? 
Wil je ook aan de slag in je eigen tuin of op het balkon? Dat kan! Er 
is voor ieder wat wils. Op naturetoday.com vind je verschillende 
ideeën. 
 
Bijvoorbeeld hoe je een groene oase van je balkon kunt maken! Of 
bekijk de tips van Samen Voor Biodiversiteit op Maak grijs groener. 
Milieu Centraal geeft tips voor een groene tuin. Of bekijk 
de tuintips van Operatie Steenbreek, gericht tegen de verharding 

van particuliere tuinen, of de tips van Moesmeisje.  
 
In het boekje Aan de slag voor insecten van de Vlinderstichting is 
een hoofdstuk gewijd aan balkons en tuinen. Maar je kunt 
natuurlijk ook een Tuiny Forest beginnen. 
 

 

 

Aan de slag bij de buren in Den Bosch? 
Als je niet in je eigen tuin aan de slag wil, kun je naar Den Bosch. 
LandVanOns is van plan om samen met Voedselboskabouters een 
voedselbos van ruim 7 hectare aan te leggen, tussen het 
Engelermeer en de A59. Ze hopen dat aankomende winter het 
voedselbos kan worden aangeplant.  
 
Jij kunt ook meedoen; van deelnemers wordt verwacht dat ze voor 
minimaal €20/jaar m2’s grond kopen. 
 

 

 
 

Of verder weg aan de slag 
Als we de aarde leefbaar willen houden, moeten we voor 2050 
50% van het aardoppervlak beschermen. Vijftig landen hebben 
zich al gecommitteerd om 30% van de aarde te beschermen. Zelf 
kun je ook bijdragen, door een stukje aarde te kopen.  
 
Wil je in Nederland bljiven, dan is Earth Today een optie. Is 
Nederland te klein voor je, dan kun je bij BuyWorld  land kopen. En 
bedenk wel: hoe verder weg, hoe goedkoper het land. 
 
Ga voor het hele bericht naar hetkanwel.nl.  
 

 

 
 

Groot, groter, grootst 
In Afrika zijn ze bezig een bos van 15 km bij 8.000 km aan te 
leggen, dwars over het continent. Een maatje groter dan die zeven 
hectare bij Den Bosch. Van die 120 miljoen hectare zijn al 40 
miljoen aangeplant.  
 
In de komende 10 jaar komt er 14 miljard dollar beschikbaar voor 
het volgende deel van deze Great Green Wall in Afrika. Het project 
moet in 2030 afgerond zijn, maar daarvoor zijn miljarden dollars 

extra nodig. Ga voor het hele bericht naar hetkanwel.nl. 
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Check je plek 2.0 
Met de Check je plek-tool krijg je een beter beeld van jouw 
leefomgeving. Het geeft cijfers en een waardering voor je 
leefomgeving; onder andere voor fijnstof, stikstofdioxide, geluid, 
zomerhitte, groen en schaduwrijke bomen. 
 
Daarnaast krijg je een overzicht van de voorzieningen in de buurt.  
Ga naar Check je plek 2.0 op naturetoday.com. 
 

 

 
 

App stankoverlast 
In Heusden richten we ons vooral op houtstook. In het oosten van 
Brabant hebben ze vooral overlast van stank door de intensieve 
veehouderij. Je kunt stank melden via online-App 
https://stankopdekaart.nl/app/melden.php . 
 
Stankmeldingen bekijken kan op 
https://stankopdekaart.nl/app/results.php . Volgens de kaart zijn 
er nog geen meldingen uit onze gemeente binnen gekomen 
(hoekje linksboven op de kaart hiernaast). 
 

 

 
 

Aantal vogeltellers ten opzichte van 2020 bijna verdubbeld 
Een recordaantal van meer 180.000 mensen deed afgelopen drie 
dagen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zij turfden in totaal 
ruim 2,5 miljoen tuinvogels, eveneens een record. Volgens de 
Vogelbescherming heeft de enorme belangstelling voor vogels 
kijken te maken met de lockdown, waardoor mensen aan huis 
gekluisterd zijn. 
 
Het vorige record dateert van vorig jaar met bijna 91.000 
deelnemers, maar dat is nu verpletterd. De top drie van meest 
gespotte vogels bestaat dit jaar opnieuw uit de huismus, de 
koolmees en de pimpelmees. Ook werden veel merels, vinken, 
kauwen, roodborstjes, eksters en houtduiven gespot. Het hele 
bericht vind je hier. 
 

 

 
 

KiemKracht - festival 
Velt en Voedsel Anders organiseren in 2021 een online editie van 
hun jaarlijks publieksfestival, met als inspiratiebron de kiemkracht 
van zaden in de natuur. Tot begin april staan tal van workshops en 
lezingen op de agenda waarmee ze de hand reiken aan 
uiteenlopende agro-ecologische initiatieven.  
 
Want hoe je in verbinding staat met het eten op je bord, of dat nu 
in je tuin, keuken of bij je lokale boer is, maakt een verschil! Ga 
voor meer info en inschrijven naar https://www.voedsel-
anders.be/kiemkracht  
 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 
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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.   

 


