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Activiteiten Landschapsbeheer 
Op de Facebook-pagina van de Landschapsbeheer groep is weer 
van alles te lezen over de activiteiten van de afgelopen maand. Dit 
keer in de Baardwijkse Overlaat, eendenkooi Ter Kwak, de 
Driewiel, de oude eendenkooi in Drunen en de Zeeg. 
 
En een uitleg over het verschil tussen de noord-dijk en de noord-
helling. En wat de vrijwilligers in hun ‘vrije tijd’ naast het 
beheerwerk nog doen, aan bijvoorbeeld weidevogelbescherming. 
 

 

 
 

Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen 
De werkgroep Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden (NMVH) heeft als doel de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Eerste actie was om de problemen op het gebied van 
luchtkwaliteit in de gemeente Heusden in kaart te brengen. 

Hiervoor is sinds 28 oktober 2020 een Meldpunt Luchtkwaliteit. 
 
De resultaten van het eerste half jaar laten zien dat het Meldpunt 
voorziet in een behoefte: er werden 133 meldingen gedaan. Het 
hele rapport vind je hier.   
 
Informatie over verantwoord stoken vind je hier. 
 
Alle persberichten van het afgelopen half jaar vind je hier.  
 

 

 
 

Communicatie 
Onze vereniging organiseert veel activiteiten. De werkgroep 
Communicatie informeert leden en buitenstaanders hierover: 
middels Digituurlijk, website, Facebook, persberichten en glossy’s. 
 
We zoeken ondersteuning voor de glossy’s. Die komen een of twee 
keer per jaar uit. Het gaat dan om onderwerpen bepalen, 
schrijvers zoeken, redactie van de geschreven stukken, 
organiseren van drukken en distributie. Interesse in een of meer 
van deze onderdelen? Mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl . 
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Maaibeleid en onkruidbeheer door de gemeente 
De groene omgeving is een onderdeel van het karakter van 
Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de 
gemeente. In een video legt de gemeente haar maaibeleid uit. 
 
In dit seizoen groeit onkruid hard. De onkruidbestrijding op 
verhardingen stuurt de gemeente aan met een beeldbestek. Dat 
betekent dat er onkruid mag staan, maar wél binnen gestelde 
normen. Hoe de aannemer te werk gaat lees je hier. 
 

 

 
 

Weidevogels Waalwijk en Heusden 
Gedurende de eerste legselronde blijkt dat een deel van de 
kieviten niet aan broeden is toegekomen. Mogelijk waren de 
vrouwtjes nog niet in conditie, nog niet voldoende opgevet. 
Hopelijk hebben ze in de tweede ronde meer succes. 
 
Tot en met 5 juni werden er in totaal 143 (192 in 2020) nesten 
gevonden. Hiervan zijn er 64 (=45%) uit, tot nu toe zijn er ook 43 
(=30%) nesten verloren, te weten door werk (17x), predatie (22x) 
en verlating (4x). Er worden nog 36 (=25%) legsels bebroed. De 
verwachting is dat het eindbeeld van dit seizoen niet veel meer zal 
veranderen. Het verslag vind je HIER. 
 

 

 
 

Tientallen broedvogels langs de Maas 
De riviernatuur langs de Maas is volop in ontwikkeling. Er komen 
nieuwe gebieden bij en de rivier zelf zorgt voor veel dynamiek in 
het landschap, bijvoorbeeld met het afslaan van de oevers. In deze 
steilwanden zien we de oeverzwaluw weer volop, zelfs in de buurt 
van een grote woonwijk als de Maaspoort in Den Bosch.  
 
Koplopers blijken de grasmus en grauwe gans, met meer dan 250 
broedgevallen. Oeverzwaluw, zwartkop en tjiftjaf werden zo’n 150 
keer broedend gespot.  
Het hele verhaal vind je hier.  
 

 

 
 

De langste boomgaard van Europa komt in de Betuwe 
Het moet de langste boomgaard van Europa worden: 33 kilometer 
aan fruit-, laan- en sierbomen, geplant in de groene strook tussen 
de A15 en het geluidsscherm van de Betuwelijn. De recordlange 
boomgaard zal het zicht vanaf de snelweg verfraaien, vangt fijnstof 
op, biedt plek aan vogels en insecten en geeft de identiteit van het 
rivierengebied weer. In totaal zullen er 24.243 bomen worden 
aangeplant. 
 
Het is de eerste prijs in de prijsvraag ‘Maak Gelderland Mooier’ uit 
2017. Dit jaar wordt gestart met een paar pilots in het traject. Het 
hele bericht vind je hier. 
 

 

 

Al eens een vliegende wezel gezien? 
Te mooi om waar te zijn: een foto van een groene specht die met 
een wezel op z'n rug vliegt?  
 
Wat denk je Fotoshop of echt? 
Hier kun je het antwoord vinden. 
 
 
 
 
 

https://www.heusden.nl/nieuws/actueel-nieuws/kruidenrijke-bermen/
http://www.vdbh.nl/heusden
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hemelrijkse-waard/nieuws/tientallen-broedvogels-langs-de-maas
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/De-langste-boomgaard-van-Europa-komt-in-de-Betuwe.htm
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Publiekscampagne Maak Grijs Groener 
Het actief betrekken van Nederlanders bij biodiversiteitsherstel is 
cruciaal voor onze aanpak. Iedereen, van burger, onderzoeker tot 
boer, bedrijfsleven, terreinbeheerders of overheid kan helpen het 
verschil te maken.  
 
Niet veel mensen weten wat je precies kunt doen voor meer 
biodiversiteit in je omgeving. Daarom is er nu de 
Biodiversiteitswijzer. Hier vind je snel en eenvoudig welke tips 
voor een groene omgeving bij jou passen. En je krijgt tips over hoe 
je deze kunt uitvoeren. De Biodiversiteitswijzer is inmiddels al 
meer dan 15.000 keer ingevuld. 
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens) 

(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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