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Waar gaat jouw water naar toe?
Op vrijdagmiddag 23 november volgen we weer het Heusdense
afval, dit keer naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Haps.
Rondleiders nemen je mee langs het afvalwaterparcours. Je kunt
met je eigen ogen zien dat het vieze afvalwater weer schoon het
terrein verlaat. En hoe dat onderweg ook nog bruikbare producten
oplevert. Interesse om mee te gaan? Dan graag van tevoren
aanmelden via pr@natuurenmilieuheusden.nl . Na aanmelden
ontvang je details over tijd en locatie.
Wat gebeurt er met jouw afgedankte apparaten?
Op donderdagmiddag 13 december gaan we naar de fabriek van
Coolrec in Waalwijk. Je kunt daar met eigen ogen zien hoe het harde
plastic van huishoudelijke apparaten die je hebt afgedankt wordt
opgewaardeerd, zodat het hergebruikt kan worden.
Interesse om mee te gaan? Dan graag van tevoren aanmelden via
pr@natuurenmilieuheusden.nl . Na aanmelden ontvang je details
over tijd en locatie.
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Magazine ‘Heusden ... een groene gemeente komt er aan
Eind 2017 zag ons eerste vierkleuren magazine over de natuur in
Heusden het licht. Toen een overzicht van de verschillende
natuurgebieden in onze gemeente.
Over enkele weken verschijnt de tweede uitgave. Iets minder dik
dan de eerste. Nu met verhalen over wintervogels, weidevogels,
vlinders en bijzondere waarnemingen.
Leden krijgen een exemplaar in de bus. Niet-leden kunnen hem
kopen bij de bekende adressen (zie site waar). Maar voor twaalf
euro krijg je een exemplaar thuis, en ben je gelijk voor heel 2019 ook
lid van onze vereniging. En ondersteun je ook op die manier de
natuur in Heusden.

Het was een bijzonder vlinderjaar
In het voorjaar waren de temperaturen erg hoog, zodat we al erg
vroeg van de vlinders konden genieten. De zomer was zo droog, dat
vele planten verdorden en er geen voedsel voor de vlinders was.
Normaal gesproken is er in de maand juni een dip. De eerste
generatie is uitgevlogen en het is dan wachten op de tweede
generatie, maar door het warme voorjaar viel deze junidip al in de
maand mei. Een maand eerder dan we gewend zijn. Op zich niet erg,
want dit betekent dat er later in het jaar ruimte is voor een derde
generatie. En dat kwam uit. In de nazomer hebben we kunnen
genieten van een derde generatie Bonte zandoogjes,
Icarusblauwtjes, Landkaartjes, Grote Koolwitjes en nog verschillende
andere soorten.

(Sint Jansvlinder)

Ga voor het hele bericht, inclusief de telresultaten van enkele
locaties in onze gemeente natuurenmilieuheusden.nl.
Bijzondere waarneming in Vlijmen
Een watersnip verwacht je niet in een achtertuin in Vlijmen. Toch
was hij daar. Dat hij werd opgemerkt door bewoner Piet van
Helvoort was een ongelukje: na een botsing tegen het raam bleef hij
even versuft liggen.

Natuur in de wijk
In de loop van 2019 gaan we samen met de gemeente proberen om
de biodiversiteiten in de Heusdense wijken op een hoger plan te
krijgen. Om te weten hoeveel effect die activiteiten hebben, zullen
we een nul-meting moeten doen.
De gemakkelijkste manier is via www.tuintelling.nl. Op dit moment
doen daar vanuit onze gemeente 26 tuinen aan mee. Te weinig om
met enige betrouwbaarheid te kunnen gebruiken voor ons doel.
Jij kunt ons helpen door regelmatig door te geven wat je allemaal in
je tuin ziet. Vogels, maar als je liever vlinders, bijen of andere flora
of fauna wil vermelden dan mag dat natuurlijk ook.
Adopteer een gebied
Als lezer van Digituurlijk ben je waarschijnlijk regelmatig buiten te
vinden, om te genieten van de natuur. Daarbij zul je ook regelmatig
in dezelfde gebieden terugkomen.
Om een indruk te krijgen van de in onze gemeente aanwezige flora
en fauna, roepen we jouw hulp in. Wil je een of meer van de
gebieden waar je regelmatig komt ‘adopteren’? En op
www.waarneming.nl ingeven wat je zag? Laat even weten via
info@natuurenmilieuheusden.nl welk gebied je wilt adopteren.
De gegevens die we zo verzamelen, kunnen we gebruiken om de
biodiversiteit nog verder te vergroten. En als jullie dan blijven
waarnemen, zien we ook de effecten van maatregelen.

Stichting Heemtuin de Meulenwerf zoekt vrijwilligers
De stichting beheert een prachtige heemtuin in de Vesting Heusden,
gelegen aan de Molenstraat 7a. De tuin is circa 3.500 m2 groot.
Vanwege uitval van enkele vrijwilligers zoeken wij versterking van de
vrijwilligersploeg.
Het werk bevat alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden,
maar je kunt je ook richten op enkele specifieke onderdelen.
Er zijn een paar vaste momenten dat diverse vrijwilligers aanwezig
zijn. Dat is elke dinsdagmiddag van circa 13.00 uur tot circa 16.00
uur. En de tweede zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.
Heb je belangstelling of wil je graag nadere informatie, neem dan
contact op met Adri van den Hoven, tel. 06 5494 5637.
Landschapsbeheer Nieuwkuijkse Wiel
Enkele jaren geleden deed de Landschapsbeheergroep groot
onderhoud bij het Nieuwkuijkse Wiel: de gagelvelden vrij maken van
opslag van wilg, berk en spork; en de zichtlijnen van de dijk naar het
Wiel weer vrij maken van vooral vogelkers.
Inmiddels waren de bomen weer druk bezig om de gagel weg te
concurreren. En waren de zichtlijnen vanaf de dijk alweer veel
minder.
Een aantal woensdagen hard weken levert weer het gewenste beeld
op: open zichtlijnen vanaf de dijk over de gagel en over het hele
Wiel.
Een prachtig gezicht. Ook door de herfstkleuren, en vooral als er dan
ook nog een mooi zonnetje op staat!
Zwerfafval in Heusdense natuur
Zwerfafval zie je overal, in de straten binnen en buiten de bebouwde
kom maar ook in de natuur. Zowel verenigingen als individuele
burgers helpen al mee door een gebied te adopteren en daar
regelmatig het zwerfvuil te verzamelen en af te leveren bij de
gemeentewerf.
Wat je misschien niet weet is dat de werkgroep Landschapsbeheer
van onze vereniging elke woensdagmorgen ook zwerfafval verzamelt
in de natuurgebieden waar we werkzaam zijn.
Glasrecycling in Gameren
Ons glas gaat naar Gameren, een van de acht locaties van Van
Tuil/Maltha, onderdeel van Renewi. En die laatste is bij de meeste
mensen nog bekend als Van Ganzewinkel. Ook in afvalland wordt
driftig gefuseerd.
De eerste acht weken ligt het buiten te liggen. Onder invloed van de
elementen wordt het dan schoon.
Daarna wordt het gebroken en gesorteerd. En dat sorteren is high
tech: met zeven, wind, magneten, statische velden, kleursorteerder
en röntgen worden bijna alle ongerechtigheden er uit gehaald.

Ons tuinafval in Biezenmortel
Op vrijdag 12 oktober togen 20 geïnteresseerden naar Biezenmortel,
om met eigen ogen te zien hoe hun tuinafval wordt omgezet in
compost. 20 was het maximum aantal; de Een mensen op de
wachtlijst kunnen een volgende keer mee.
Na de vriendelijke ontvangst met koffie, thee, fris en koek kregen we
uitleg over het bedrijf en het proces. Het familiebedrijf Van Iersel in
Biezenmortel verwerkt tuinafval, en maakt daar compost van.
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl.
Vogelbescherming start campagne om tuinen te vergroenen
Vogelbescherming Nederland lanceert MijnVogeltuin.nl, waarmee
een grote campagne voor vergroening van Nederlandse tuinen start.
De site werkt heel eenvoudig. Na het invullen van een postcode
vertelt MijnVogeltuin.nl welke vogels er in de buurt leven. Door
jarenlang onderzoek weet Vogelbescherming precies hoe de
verspreiding van de tuinvogels in Nederland is.
Maar de website gaat nog verder. Er kan een keus gemaakt worden
uit vijf vogels die iemand graag in zijn tuin zou zien. MijnVogeltuin.nl
geeft vervolgens gratis tuinadvies op maat hoe de gekozen vogels
door inrichting van de tuin naar de tuin te lokken zijn.
Lees het hele bericht op hortipoint.nl.
Zeven redenen om de bladblazer te dumpen
We gaan het woord compensatiegedrag niet noemen. En we roepen
al helemaal niet dat er een verbod op bladblazers moet komen. Of
dat we ze nog liever vandaag dan morgen op de schroothoop willen
dumpen. Nee, je moet de luidruchtige bladblazermannen (ooit een
vrouw met een bladblazer gezien?) overtuigen met argumenten.

(Roodborst – foto André van Drunen)

Alle zeven argumenten staan op. Probeer ze zelf te bedenken; met
gezond boerenverstand kom je denk ik al een heel eind. Of ga gelijk
naar vogelbescherming.nl om het hele bericht te lezen.
Elk nadeel heb zijn voordeel
Het is heel moeilijk om onderwaterstructuren in de leefomgeving
van vissen in kaart te brengen zonder al het water uit een locatie te
verwijderen.
De aanhoudende droogte van 2018 heeft consequenties voor zowel
de visstand als het visonderzoek in de Nederlandse rivieren. Veel
uiterwaardgebieden, belangrijk voor het opgroeien van jonge vis,
zijn dit jaar al extra vroeg in het seizoen droog komen te staan. Dit
gaf onderzoekers de mogelijkheid om met drones deze gebieden
vanuit de lucht in kaart te brengen.
Ga voor het hele bericht naar http://naturetoday.com/
REDBAND WINT #MISPAKSEL-VERKIEZING
De winnaar is bekend: Redband, als je voor plastic bent. Met ruim de
helft van de stemmen hebben de per stuk verpakte winegums van
Redband de trofee voor meest onzinnige plastic verpakking
gewonnen.
Op de meest afgelegen plekken kom je Coca Cola-flesjes, Twixwikkels en andere #Mispaksels tegen. Met deze verkiezing roept
Greanpeace de verantwoordelijken ter verantwoording.

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)
(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl )

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.

