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Landschapsbeheer in tijden van Corona 
Landschapsbeheer gaat ‘gewoon’ door. De groep splitst zich op, en 
gaat in tweetallen aan het werk. 
 
Bijvoorbeeld in de Baardwijkse Overlaat. Verwijderen van 
Amerikaanse vogelkers, rasters rond poelen herstellen, boompjes 
planten, Japanse duizendknoop steken.  
 
En nog meer, zoals je kunt zien op Facebook.  

 

 
 

IJsvogelwand in de herkansing 
In de vorige Digituurlijk stond een bericht over de ijsvogelwand 
aan de Duinweg. Daarbij stond een foto van een ijsvogeltje.  
 
We blijken ook een foto te hebben van de wand, kort na de bouw. 
 
Is inmiddels een beetje na het sneeuwseizoen, maar geeft in ieder 
geval een indruk van de wand. 

 

 
 

Dorpsnatuur – wat zit er in jóuw tuin?  
Steeds meer mensen doen mee aan tuintelling.nl. Toen we er twee 
jaar geleden voor het eerst over schreven deden 28 tuinen in onze 
gemeente mee. Dat aantal is inmiddels ruim verdubbeld, naar 66 
tuinen. 
 
In Venne-Oost doen al 15 tuinen mee! In Herpt en op de Vliedberg 
hebben we nog meer waarnemers nodig: tot nu toe doen in Herpt 
vier tuinen mee en op de Vliedberg drie. Dat kan beter! Ga naar 
www.tuintelling.nl  en doe mee!  
 
Het project Dorpsnatuur wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Noord-Brabant, de gemeente Heusden en Het Groene 
Woud. 
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Koolmees tegen de Eikenprocessrups 
Er liggen plannen klaar om dit jaar nieuwe nestkastjes te plaatsen 
in Elshout en om bestaande kasten, die door spechten zijn 
beschadigd, te repareren. Helaas is het nu niet toegestaan om een 
vrijwilligers event te organiseren, daarom zal dit pas na het 
broedseizoen van 2021 plaats vinden. 
 
Dat het broedseizoen inmiddels gestart is, hebben we goed 
kunnen waarnemen. We hebben een filmcamera geplaatst. Te zien 
zijn een nestkastje dat geïnspecteerd wordt door een koolmees. 
Vervolgens de eieren gelegd zijn, en hoe daar momenteel een 
koolmees aan het broeden is! We verwachten dat de eitjes 
volgende week uitkomen. 
 

 

 
 

Maak van jouw tuin een HeusdenTuin 
Vanuit verschillende hoeken krijg je suggesties voor het 
vergroenen van je tuin. Maar waar te beginnen? En hoe dan? 
 
Op de Utrechtse Heuvelrug zijn ze ook met het onderwerp bezig. 
Daar moet een groene tuin aan de volgende voorwaarden 
voldoen: minstens 60% groen, er wordt gifvrij getuinierd, biedt 
beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die 
passen in de omgeving.  
Op utrechtseheuvelrug.nl vind je veel informatie om zo’n tuin te 
maken. Praktische tips over plantensoorten, water, etc. Ook goed 
toepasbaar voor Heusden. 
 

 

 
 
 

Weidevogels 
Het gaat slecht met de weidevogels. Het grootste probleem is de 
overleving van de kuikens die uit het ei komen. Die redden het te 
vaak niet; door voedselgebrek, vooral op zandgrond. En verder is 
predatie een probleem.  
 
De WeidevogelBeschermingsGroep Waalwijk doet er alles aan om 
de weidevogels meer kans te geven. Hoe ze dat doen, lees je in 
hun eerste verslag van 2021. De eerste resultaten zijn nog niet erg 
bemoedigend. Maar dat ligt ook aan het relatief late en natte 
voorjaar. (Foto: Ton Balken) 

 

 
 
 
 

Weidevogelbeheer met drones 
Het aantal weidevogels gaat ontzettend hard achteruit, 
constateert Ton Hannink tot zijn spijt. Gelukkig wordt er sinds 
enkele jaren letterlijk hulp ingevlogen: een drone vergemakkelijkt 
het zoeken naar nesten op het boerenland. De Drunenaar is in de 
Zeeg actief als vrijwilliger bij Weidevogelgroep De Duinboeren en 
een van de drie ‘drone-piloten’ bij Brabants Landschap.  
 
Naast weidevogels ziet de drone ook hazenlegers, reetjes die na 
hun geboorte in het hoge gras liggen, of patrijzen. Wat daar 
allemaal voor nodig is en hoe het er aan toe gaat vind je hier. 
 

 

 
 

Natuurstreken: ‘de onfortuinlijke snip’ 
In de nieuwe aflevering van Natuurstreken gaat het om een dode 
weidevogel. Nou daar gaat het team van NatuurStreken snel een 
kijkje nemen. Leerzaam weer!   
 
Dit keer over de onfortuinlijke snip, een bijzondere vogel. Hoe 
komt het dat deze nachtbraker vaak raamslachtoffer is? Het 
antwoord vind je hier. 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/Afbeeldingen/Dorpsnatuur%20in%20Heusden/Nestkast1_VIDEO-2020-04-24-10-42-54.mp4
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/Afbeeldingen/Dorpsnatuur%20in%20Heusden/Nestkast2_VIDEO-2021-04-23-22-43-10.mp4
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/Afbeeldingen/Dorpsnatuur%20in%20Heusden/Nestkast3_VIDEO-2021-04-23-22-46-21.mp4
https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stichting-npuh/heuvelrugtuinen/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/PDF%20bestanden/weidevogels/15.%202021_0405WBG%20Waalwijk%20e.o.%20Nieuwsbrief%201.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27477
https://www.youtube.com/watch?v=QaIt6tbGsMw


 

 
 
 

Kruidentuin Geerpark  
Geerpark heeft een kruidentuin. In oktober 2020 daagde Buurt 
Bestuurt Geerpark bewoners uit om met een wedstrijd mee te 
denken over biodiversiteit in Geerpark. Deze kruidentuin kwam als 
winnaar uit de bus.  
 
De kruidentuin heeft een bijzondere indeling die is afgeleid van 
vroegere kloostertuinen. In totaal zijn er acht plantenbedden met 
elk een eigen thema: hart en bloedvaten, huid, zenuwstelsel, 
spijsvertering, ademhaling, magische kruiden, en meer. 
Meer info op www.geerpark.nl/buurtbestuurt  onder ‘Nieuws’. 
 

 

 
 

Plant geen invasieve exoten in de tuin 
In het voorjaar richten veel mensen hun tuin in met planten en 
struiken. Dat is ook goed voor vogels. Maar er loert gevaar: veel 
tuinplanten komen oorspronkelijk niet uit Nederland en kunnen al 
woekerend schade aanrichten in uw tuin, maar ook in omliggende 
natuurgebieden. Wilt u uw tuin natuurvriendelijk inrichten? Kies 
voor planten die van nature in Nederland voorkomen. 
 
Bekende voorbeelden van deze invasieve exoten zijn de Japanse 
duizendknoop, reuzenbalsemien, watercrassula, 
reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers.  
Klik hier voor het hele bericht en tips om er niet in te tuinen. 
 

 

 
 

Creatief met steen 
Maak uw tuin aantrekkelijk met steen. Wat, steen? Anders is het 
toch altijd 'tegels eruit, groen erin'? Dat klopt: voor vogels valt er 
namelijk niets te halen in een tegeltuin.  
 
Maar wat doe je met die stenen die je er uit haalt? Met al die 
stoeptegels, keien en klinkers die u uit de tuin spit, kun je namelijk 
veel leuke ándere dingen doen. 
 
Stapelmuurtjes maken, of een lijstersmidse. Nog meer ideeën, en 
tips hoe uit te voeren vind je HIER.  
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

Over bijen en andere insecten 
Congressen gaan allemaal online. Mensen ontmoeten wordt dan 
lastig. Maar elk nadeel heb z’n voordeel: als je verhinderd bent, 
kun je later meestal nog eens vanuit je eigen stoel kijken en 
luisteren. En minder interessante delen kun je overslaan. 
 
Een mooie lezing van de KNNV is die ‘Over bijenhotels en de 
gasten’ door Pieter van Breugel. Hij gaat in op de eisen die aan een 
goed bijenhotel worden gesteld en wat helemaal niet zinvol is. Er 
worden voorbeelden van hotels getoond en toegelicht. Ook aan de 
orde komen bijen en wespen die gebruik maken van de 
voorzieningen. 
 
 

 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl ) 
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https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/plant-geen-invasieve-exoten-in-de-tuin
http://www.tuinernietin.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/4x-creatief-met-steen
https://www.youtube.com/watch?v=jgsPztSHMes
https://www.youtube.com/watch?v=jgsPztSHMes
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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