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IJsvogelwand aan de Duinweg 
Het ijsvogeltje is al jaren een vaste gast bij de twee poelen op de 
voormalige bessenkwekerij van Piet aan de Duinweg. 
Broedpogingen mislukten steeds. Dat kwam doordat de stijlkantjes 
bestaan uit los zand en de gegraven gangen gemakkelijk 
instortten. 
 
We hebben nu een ijsvogelwand gebouwd bestaand uit 6 cm dikke 
bangkirai hardhout; gebruikte planken, die 30 jaar dienst hebben 
gedaan als waterkering in de haven van Sliedrecht. Dit was mede 
mogelijk door een bijdrage van het Platform de Langstraat.  
Nu is het wachten tot de ijsvogel weer terug komt, naar de vis, 
kikkervisjes en salamanders in de poelen.  
 

 

 
 

Bomen in Heusden 
In Heusden hebben we weinig bomen die op plekken staan waar 
ze vrij kunnen uitgroeien tot monumentale bomen. Dat kan beter. 
Het gaat vooral om locaties in de kernen. Denk aan openbaar 
groen, langs wegen, op/bij parkeerplaatsen. 
 
Daarom de vraag: waar staan bomen die zouden moeten kunnen 
uitgroeien en tot volle wasdom komen? Als je een mooie locatie 
waar (nog) geen boom staat, maar die voor dit doel geschikt is? Of 
als je een locatie kent waar al een (bijna-)monumentale boom 
staat?  
In alle gevallen: geef het door via info@natuurenmilieuheusden.nl. 
Dan gaan wij ons best doen om zoveel mogelijk van die locaties te 
laten reserveren voor monumentale bomen. (Foto: Ad Hartjes) 
 

 

 
 

Vleermuizen en Die Heygrave 
De sporthal Die Heygrave in Vlijmen was al een tijdje in het nieuws 
vanwege de ontwikkeling van de kosten voor verduurzaming.  
 
Daarna kwam er nog het probleem van de vleermuizen overheen. 
Het stuk in het Brabants Dagblad van 6 maart schoot in het 
verkeerde keelgat bij onze voorzitter. Zijn reactie was te lezen in 
het BD van 11 maart. 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/wel-of-geen-vleermuis-hij-bezorgt-zwembad-vlijmen-een-kater-frustrerend~a23dac53/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/de-vleermuis-heeft-het-weer-gedaan-nou-het-is-de-schuld-van-heusden-zelf~a7beaeb7/


 

 
 
 

Natuurlijke vijanden effectief tegen eikenprocessierups 

Ook komend jaar gaat de werkgroep Eikenprocessierups 
weer aan de slag om deze te bestrijden door het stimuleren 
van de natuurlijke vijanden. Door nestkastjes op te hangen, 
en door de biodiversiteit in en rond de eiken te verbeteren.  
 
Dat blijkt niet alleen in Heusden goed te werken. Ook elders 
werkt het als er nestkasten worden opgehangen. Ook helpt het 
om andere insecten te stimuleren, zoals je hier kunt lezen. Nog 

meer informatie vind je op naturetoday.com. En hier kun je vinden 

wat je zelf nog kunt doen. 
 

 

 
 

Nieuwsuur over Houtkachels  
Ze zijn misschien gezellig, maar niet zo onschuldig als lang werd 
gedacht. Maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in ons land 
is afkomstig van houtkachels, blijkt uit nieuwe cijfers van het 
RIVM. 
 
Jaarlijks overlijden naar schatting zo'n 3000 mensen aan de 
gevolgen van die fijnstofuitstoot. Zo'n 10 per dag dus. En nog eens 
1 miljoen mensen in Nederland ervaren flink veel overlast; in 
Heusden zijn dat er zo’n drie duizend. Zij ademen slecht en hebben 
een branderig gevoel in hun ogen. 
 
Nieuwsuur geeft in een filmpje van 10 minuten een mooi overzicht 
van de aspecten die hier spelen. 
 

 

 
 

Afkoppelen van de regenpijp 
Regenwater van het dak naar de tuin laten lopen kan op 
verschillende manieren. De meest simpele en goedkoopste manier 
is de pijp aan de grond doorzagen en het water via een bocht naar 
de tuin leiden.  Een hoger rendement wordt bereikt door de 
combinatie regenton met een overloopslang (zie foto).  
 
De overloopslang zorgt er voor dat het water naar de tuin loopt 
zodra de ton vol is, en dus niet in het riool. Dit is een optie die in 
de praktijk onvoldoende aandacht krijgt. Gebruikelijk is dat het 
water via de zgn. vulautomaat “automatisch” naar het riool gaat. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om een regenpijp af te koppelen 
zonder gebruikmaking van een ton. Meer info vind je hier. 
En in de advertentie aan het eind van deze Digituurlijk. 
 

 

 
 

Website over de omgevingswet in Heusden is online! 
De vernieuwde website over de omgevingswet in Heusden is 
online! Op www.heelheusdenbouwtmee.nl vind je handige 
informatie over de invoering van de omgevingswet. Vanaf 1 
januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. 
 
Via het blokje ‘Bouw mee aan de omgevingsvisie’ en vervolgens 
‘Hoe blijf ik op de hoogte’ kun je je abonneren op een nieuwsbrief, 
zodat op de hoogte blijft van de voortgang. Zodat je weet waar en 
wanneer jij jouw ideeën over hoe Heusden er in 2040 uit moet 
zien naar voren kunt brengen. 
 
 
 
 
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27416
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Natuurinclusief bouwen 
Het belang van biodiversiteit in de bebouwde omgeving krijgt 
gelukkig wel steeds meer aandacht. 
 
De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen 
woningen bij. Ook bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en 
milieuorganisaties maken zich steeds meer zorgen over de 
leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. Hun 
gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur.  
Ze roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord 
en help ons zo groene duurzame steden te realiseren.  
Het hele bericht vind je hier.  
 

 

 
 

Beleef de Lente is gestart! 
De camera's van Beleef de Lente zijn weer aan! U kunt weer volop 
genieten van de nesten alsof u er zelf in zit. Voor de grote schare 
fans hebben zijn er de vertrouwde gezichten: de slechtvalk, de 
ooievaar, de altijd leuke steenuilen, de wat mysterieuze kerkuilen 
en notoire vroegbroeder de bosuil. En een aantal nieuwkomers. 
 
U kunt hier opnieuw volop genieten van de nesten alsof u er zelf in 
zit. En wilt u vinken kijken? Dan zijn de vijverbeelden een 
aanrader. Hier vind je een mooie compilatie van vorig jaar. 
 

 

 
 

Vogelgeluiden 
Vogelgeluiden zijn lastig van elkaar te onderscheiden. Hoe herken 
je nu al die vogelgeluiden? Geluidenwebsites kunnen je er goed bij 
helpen. Bijvoorbeeld waarneming.nl/sounds of www.xeno-
canto.org. Op beide websites vind je opnames en "sonogrammen". 
Hier bijvoorbeeld een opname van een roodborst. Let op de 
verschillen hoog - laag (watervalletjes), ook goed te zien in het 
bijgevoegde sonogram.  
 
Met de gratis BirdNET-app kun je vogelgeluiden opnemen en 
opsturen en dan krijg je direct te zien welke vogel het was. Als er 
niet te veel vogels tegelijk zingen heeft de app het vaak goed.   
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Beleef de Natuur-kalender 
De Beleef de Natuur-kalender 2021 van IVN zit boordevol doe-tips, 
buitenactiviteiten en interessante natuurweetjes. 
 
De kalender bied je het hele jaar door tips en inspiratie om de 
natuur in te gaan. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog eens goed 
voor je gezondheid én je geluksgevoel. 
 
Download hier de Beleef de natuur-kalender 
 
 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

 

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


Advertenties 

 

 

 

HeusdenseTonnen, HET adres voor  

- aansluiting van regentonnen 

- afkoppeling van regenpijpen 

- levering en aansluiting van overloopslangen 

- levering van kunststof en houten regentonnen 

i.c.m. aansluiting 

- vrijblijvend advies aan leden van N.M.V.H. 

 

HeusdenseTonnen                                                                                                                                      

Albert van de Wiel                                                                                                                                  

De Theems 70                                                                                                                                              

5152SN Drunen                                                                                                                                         

tel.  06 2541 3603                                                                                                                                             

albert.vd.wiel@gmail.com  
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