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Koolmeesjes uit het ei 
In de vorige Digituurlijk berichtten we over de broedende 
koolmezen in de nestkast langs de Heidijk. De verwachting was dat 
de eieren snel uit zouden komen.  
 
Op 21 april zijn de eieren inderdaad uitgekomen. In het nieuwe 
filmpje zie je hoe de eerste twee uit het ei komen. Na het 
uitkomen van deze eieren vloog de koolmees uit de kast met een 
stuk eierschaal in de snavel. Daarna zagen we voor het eerst het 
mannetje in de nestkast komen om bij te voeren. De koolmees 
slaapt al vanaf begin maart in deze nestkast, maar het mannetje is 
hier de laatste drie maanden niet in geweest. 
 

 

 
 

Koolmeesjes in het nest 
De jongen zijn nu meer dan een maand oud. Hier zie je hoe de ze 
groeien. Achtereenvolgens zie je ze als ze 1, 7, 12 en 17 dagen oud 
zijn. 
 
Van de negen jongen zijn er helaas drie gesneuveld. Half mei 
waren twee van de zes overgebleven jongen veel kleiner dan de 
anderen. Zijn de grotere inderdaad meer bedreven in het 
veroveren van het binnengebrachte voedsel? 
Benieuwd hoe dit afloopt. 
 

 

 
 

Glossy Ruilverkaveling – weer te koop in de boekwinkels 
Onze laatste glossy, over de Ruilverkaveling, verscheen eind 
november. Het blad bevat veel origineel en nog niet eerder 
gepubliceerd materiaal en foto’s en beschrijft een unieke periode 
uit onze geschiedenis.  In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in 
vierkleurendruk en op A4-formaat.  
Klik HIER  voor meer informatie, en HIER voor een interview erover 
op HTR, en HIER voor een stuk in het BD erover.  
 
Eind november gingen de boekhandels dicht, maar nu is de glossy 
voor EUR 5.95 weer te koop bij:  
- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen. 
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden. 
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Van Japanse duizendknoop tot eendenkooi Ter Kwak 
De landschapsbeheer-groep is van vele markten thuis. Japanse 
duizendknoop bestrijden langs de Kooiweg, stronkentrekken aan 
de Heidijk, onderhoud aan de eendenkooi Ter Kwak in de 
Hooibroeken.  
 
En dat is nog maar een deel van de activiteiten in de afgelopen 
maand. Allemaal uitgebreid na te lezen, en geïllustreerd met veel 
foto’s op de Facebook-pagina van de groep. 
 

 

 
 

Ommetjes in Heusden 
Op onze site vind je beschrijvingen van een aantal ommetjes in 
onze gemeente. Daar is de laatste zes jaar niet veel aan veranderd. 
Tot een maand geleden. 
 
Ad Hartjes publiceert nu wekelijks een nieuw ommetje op 
heusden.nieuws.nl. Het zijn allemaal ommetjes door de groene 
delen van onze gemeente, voorzien van een kaartje, een 
beschrijving van het gebied, en per wandeling tientallen mooie 
foto’s van Ad zelf.  
 

 

 
 

Weidevogels – vervolg  
De eerste weidevogel resultaten van de Weidevogel Beschermings 
Groep Waalwijk waren niet al te best. We zijn nu een maand 
verder, en het beeld is nog niet veel beter.  
 
Vorig jaar meldde de WBG rond deze tijd een terugval van 23 % 
ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is de terugval zelfs 34 
%. De resultaten van de eerste twee maanden, de eerste 
legselronde, zijn helaas heel matig. Weinig legsels, koud weer en 
een vrij hoog verlies door werkzaamheden en predatie. Het hele 
overzicht vind je HIER.  
 

 

 
 

Vergroen je balkon of dakterras 
Tot nu toe hadden we het hier vaak over vergroenen van je tuin. 
Maar wat als je geen tuin hebt? Heb je wel een balkon of 
dakterras, dan kun je die natuurlijk ook een groene oase maken. 
 
Met planten in potten, klimplanten en enkele draden creëer je 
ruimte voor bloemenpracht, maak je een minimoestuin en zorg je 
voor schaduw. Ook je balkon kan met zijn beplanting, nestkastjes 
en insectenhotel een plek zijn voor overwintering, broeden en 
voedsel voor vogels en vlinders. Hoe? Dat vind je hier. 
 

 

 
 

Jonge raven in de Loonse en Drunense Duinen 
Sinds 2017 broeden er met succes raven in de Loonse en Drunense 
Duinen. Ook dit jaar is er weer een nest met drie jongen 
uitgevlogen. Hun voorgangers hebben het daarbij soms ver 
geschopt. Deze winter werd een geringde raaf uit de duinen in 
Drenthe aangetroffen.  
 
De drie jongen raven in de Loonse en Drunense zijn met 37 dagen 
geringd, en inmiddels rond de 50 dagen oud en uitgevlogen. 
Het hele bericht vind je  hier.  
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Zonneveld Oudheusden 
Op 17 mei was er een online bijeenkomst over het zonnepark 
Oudheusden. Daarin presentaties over Energiek Heusden, Sunvest 
en de financiën. Ook was er aandacht voor landschappelijke 
inpassing en biodiversiteit. Vanaf minuut 41, ruim 10 minuten, met 
daarna nog vragen en discussie hierover. 
 
Op de homepage van Energie Heusden vind je nog veel meer 
informatie over dit project. De aanvraag bij de gemeente is hier te 
vinden (agendapunt 13). 
 

 

 
 

Vogels voeren in de lente? 
Jazeker! Sommige vogels hebben in het broedseizoen wel tien 
snavels extra te voeden. De smakelijke rupsen zijn er 
tegenwoordig eerder dan de jonge vogels. En ook het aantal 
andere insecten neemt af: een belangrijke bron van eiwitten voor 
(jonge) vogels. 
 
In de lente hebben de vogels vooral eiwitten en kalk nodig. Hier 
vind je voorbeelden van goed lentevoer voor vogels. 
 

 

 
 

Hoe ziet de gemeente Heusden er uit in 2040? 
Vanaf eind mei komt de ‘toekomstcamper’ jouw ideeën voor de 
toekomst van Heusden ophalen. Te beginnen in Herpt op 31 mei 
en eindigend in Doeveren op 12 juni doet de camper alle kernen 
aan. 
 
Dit is het moment om jouw toekomstvisie kenbaar te maken. Wat 
wil je dat er gaat gebeuren op het gebied van natuur, 
luchtkwaliteit,  …..? 
Wanneer de camper waar is, en hoe het in z’n werk gaat kun je 
vinden op heusden.nl. Ben je niet in de gelegenheid om naar de 
camper te komen, dan vind je hier een formulier om jouw ideeën 
kenbaar te maken. 
 

 

 
 

Een tekenbeet doet meer dan je weet! 
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze 
zitten laag bij de grond tussen het hoge gras, struikgewas en 
bladeren. In bos, heide en ook in de tuin, in binnen- en buitenland.  
 
Ben je ‘in het groen’ geweest? Controleer dan op tekenbeten en 
verwijder de teek zo snel mogelijk. In dit filmpje en ook in deze 
folder zie je hoe je dit doet en wanneer je de huisarts moet 
inschakelen. Voor kinderen is er deze handige folder.  
Hoe je een tekenbeet voorkomt en meer info vind je op 
heusden.nieuws.nl en www.tekenweetjes.nl. 
 

 

 
 

Geef nestplekken van gierzwaluwen door 
Als je boven je hoofd weer het gierende geluid van de gierzwaluw 
hoort, weet je dat de zomer is begonnen. De vogel, herkenbaar 
aan zijn sikkelvormige vleugels, broedt in onze gebouwen en 
huizen.  
 
Om een beter beeld van de nestplaatsen te krijgen, vragen 
Vogelbescherming Nederland en Waarneming.nl aan heel 
Nederland hulp. Geef van half mei tot eind juli de nestplaatsen 
door via waarneming.nl/events/gierzwaluwnest. 
Het hele artikel met meer info vind je hier.  
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Wat brengt de kat thuis? 
Katten die buiten lopen jagen op dieren en brengen die vaak mee 
naar huis. Het is zonde om met deze informatie niets te doen. 
Door te melden welke diersoort jouw kat thuis heeft gebracht, 
help je de verspreiding van kleine zoogdieren in kaart te brengen. 
Zeker in de bebouwde omgeving is hier weinig informatie over. 
 
Via watbrengtdekatthuis.nl  kun je jouw melding(en) doorgeven.  
 

 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar 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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