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‘Het zal mijn tijd wel duren.’ Kun je dat nog met droge ogen zeggen?
Op uitnodiging van onze vereniging gingen een verslaggever en
fotograaf van Hallo Heusden mee op bedrijfsbezoek bij Coolrec
Plastics in Waalwijk. Deze excursie maakte deel uit van een serie
bezoeken die de afvalstromen in ons milieu in beeld brengen, met
name door het volgen van al het afval dat door de inwoners van de
gemeente Heusden geproduceerd wordt.
Ga voor het hele verslag en foto’s naar halloheusden.nl .
Overleg met de wethouder
Een van de onderwerpen die in het laatste overleg met de
wethouder aan de orde zijn geweest was het maaibeheer bermen
en sloten. De laatste jaren waren de bedoelingen goed, maar de
uitvoering liet nogal eens te wensen over. Inmiddels is er een
nieuwe uitvoerder, en wordt meer ingezet op biodiversiteit. Hopelijk
gaat dit het komende jaar eindelijk effect krijgen.
Inrichting van gronden: we praten met de gemeente om twee
stukken grond in te richten als natuur. Een ervan is een stuk aan de
Heidijk in de Zeeg (zie plaatje hiernaast). De grond blijft in eigendom
van de gemeente, maar zal door onze vereniging worden ingericht
en onderhouden. We hopen snel te kunnen beginnen met de
inrichten.
Verder kwamen nog aan de orde: landschappelijke inpassing,
boomfeestdag, waterberging Spoorlaan, Ommetjes, zwerfafval,
Natuur in de wijk. Allemaal lopende zaken die later terugkomen.
Barmsijs in de fotogalerij
De barmsijs, gefotografeerd door André van Drunen in het gebied
van Piet Smeekens, is een van de nieuwe foto’s in onze fotogalerij.
In totaal staan er al meer dan 1.300 foto’s in onze fotogalerij.
Allemaal foto’s uit onze mooie groene gemeente.
Allemaal te vinden op natuurenmilieuheusden.nl/gallery.
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Beste lezer van Digituurlijk
Dit is de start van de zesde jaargang van Digituurlijk. Naast onze
leden ontvangen ruim 60 belangstellenden Digituurlijk.

Heusden . . . .
een groene gemeente!

Ben je een van de niet-lid abonnee, dan hebben we het volgende
aanbod: wordt lid van de vereniging en ontvang onze nieuwe Glossy
gratis. Dat betekent dat je de helft van de 12 euro lidmaatschap per
jaar al weer terugverdiend heb!

. Wintervogels
. Weidevogels in de gemeente Heusden
. Weidevogels in het Vlijmens Ven
. De bermen bloeien
. Bijzondere waarnemingen
. Dagvlinders in de gemeente Heusden
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En je steunt het verbeteren van natuur en milieu in jouw eigen
directe omgeving!
Uit het bestuur
De afgelopen maand zijn we bezig geweest met het programma
voor 2019. Een datum om alvast te noteren is 24 mei: onze
jaarvergadering, met BBQ, in de Hooibroeken.
Verder gaan we werken aan een aantal kleurenmagazines.
Onderwerpen zijn vlinders, afval, landschap toen en nu. Als je nog
suggesties voor onderwerpen voor een magazine hebt, laat het ons
weten via info@natuurenmilieuheusden.nl .
Ook zouden we graag een aantal activiteiten organiseren rondom
afval en voedselverspilling. Daarvoor hebben we nog mensen nodig
die ons daarbij kunnen helpen. Interesse? Laat het weten!
Hetzelfde geldt voor hulp bij het organiseren van het
Voorjaarsfestival. Laat weten als mee wilt helpen.
Doe mee met de Tuinvogeltelling
Telt u weer mee? Tijdens het weekeinde van vr 25 t/m zo 27 januari
vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Neem op één van deze
dagen een half uurtje de tijd en tel de vogels in uw tuin. Ook leuk
om met de (klein)kinderen te doen. Zo helpt u informatie
verzamelen over de merel en alle andere vogels in uw buurt. En
meer informatie, betekent beter kunnen beschermen.
Ga voor meedoen naar tuinvogeltelling.nl.
Basiscursus natuur en landschap
Eind februari 2019 start IVN ‘s-Hertogenbosch met een basiscursus
natuur en landschap, waarin flora, fauna, seizoenen en onze eigen
lokale landschappen aan bod komen. In zes binnenlessen en zes
buitenexcursies in de omgeving van 's-Hertogenbosch krijgt u een
brede kijk op de natuur in de omgeving.
Ga voor meer info naar https://ivn-s-hertogenbosch.nl/ .
Natuurfotofestival Natuur in Beeld
Natuurfotografenvereniging Natuur in Beeld uit Middelrode houdt
haar tweejaarlijkse expositie in het weekend van zaterdag 19 januari
van 12.00 uur tot 18.00 uur en zondag 20 januari van 10.00 uur tot
17.00 uur in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De toegang is gratis.
In de foyer hangen zo’n 130 natuurfoto’s met een grote diversiteit
aan onderwerpen die de afgelopen 2 jaar in onze mooie natuur
gemaakt zijn. In de drie zalen worden declubserie, 8 natuurseries en
1 natuurfilm van de leden vertoond.
Ga voor meer info naar d-tv.nl

Informatieavonden voor nieuwe vrijwilligers Bewaarde Land
Heb jij ervaring met het begeleiden van kinderen, wil je jouw liefde
voor de natuur met ze delen én heb je tijd door de week? Dan is
wachter worden in Het Bewaarde Land misschien iets voor jou. IVN
organiseert op 7, 13 en 19 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur
informatieavonden voor geïnteresseerden in o.a. Nieuwkuijk.
Het Bewaarde Land, een natuurbelevingsprogramma voor
schoolkinderen uit groep 4,5 en 6. Kijk op www.hetbewaardeland.nl
voor meer informatie en aanmelden.
ToGoodToGo nu ook in Den Bosch
In augustus berichtten we over de app TooGoodToGo werkt tegen
voedselverspilling. Horecazaken en winkels in een aantal steden
bieden voor een klein bedrag producten aan die ze anders zouden
weggooien. Inmiddels zijn via de app al meer dan 150.000
maaltijden gered van het afval!
Sinds kort doen Breda en ‘s-Hertogenbosch ook mee. Nieuwe steden
betekent nieuwe maaltijden om te redden, dus check snel in de app!
Deze is te vinden op toogoodtogo.nl.
Dassen jaarverslag 2018
De Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen heeft weer haar
jaarverslag gepubliceerd. Ons lid Bert van Opzeeland meldt dit jaar
dat het aantal dassenfamilies in zijn gebied nu op 68 ligt. Het aantal
dassen bedraagt 218.
Het uitzonderlijke droge jaar heeft veel invloed gehad op de
dassenstand. Ga voor het stuk naar natuurenmilieuheusden.nl .
In het Brabants Dagblad stond er een mooi interview met Bert: bd.nl
Mogelijk vervolg ErvenPlus
Brabants Landschap heeft samen met 24 gemeenten in de periode
2016-2018 ruim 600 erven biodiverser gemaakt. Op een wachtlijst
staan nog eens 300 erfeigenaren die graag willen aanhaken.
Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan voor ErvenPlus 2.0,
wat hopelijk kan worden uitgevoerd in de periode 2019 - 2021.
Ook onze gemeente heeft in de Duurzaamheidsagenda opgenomen
om ErvenPlus te blijven inzetten voor biodiversiteit.
Ga voor het hele bericht naar brabantslandschap.nl.
Waterschap gaat Koningsvliet vispasseerbaar maken
Het Waterschap heeft het ontwerp projectplan waterwet
“Vispasseerbaar maken stuwen Koningsvliet” ter inzage gelegd.
Het ontwerp-projectplan is op overheidspublicaties.nl. Het ligt tot 1
februari 2019 ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl .
Dood doet Leven: doodgereden ree terug de natuur in
Aaseters in de Brabantse Biesbosch kunnen zich binnenkort tegoed
doen aan dode reeën. ARK Natuurontwikkeling start samen met
Staatsbosbeheer een proef waarbij dode wilde dieren blijven liggen
als voedselbron of zelfs worden teruggebracht de natuur in.
In plaats ze te vernietigen, zoals nu vaak gebeurt, kun je dode dieren
je beter terugbrengen in de voedselketen. Het kan soorten als de
zwarte wouw en raaf aantrekken. Ga voor het verhaal naar bd.nl .

Veel winterbloeiers, weinig voorjaarsbloeiers
Voor de Eindejaars Plantenjacht is plantenliefhebbers gevraagd om
tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur te gaan wandelen of in
de tuin te kijken naar bloeiende planten.
Deelnemers vonden gemiddeld meer dan zestien plantensoorten
per telling. In totaal zijn 537 wilde of verwilderde plantensoorten
bloeiend waargenomen. Dit komt neer op 20% van de Nederlandse
flora. In de top 3 prijken Madeliefje (869 keer geteld), Straatgras
(839), en Vogelmuur (808). Herderstasje.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com
Zo help je vogels de winter door
Na een zachte herfst, breekt voor vogels de meest barre tijd van het
jaar aan. De winter. De koude nachten zijn lang, de dagen om
voedsel te zoeken kort. En er is al zo weinig voedsel te vinden in de
wintermaanden. Hoogste tijd dus om de helpende hand te bieden.
Dat kan met vet, zonnebloempitten, pinda’s, nestkasten,
rommelhoekjes. Hoe precies kun je vinden op naturetoday.com .
(Foto: Annie van Bokhoven)

Nog meer tips over vogelvoer, kattenbelletjes, insectenhotels, ijsvrij
water en nog meer vind je op naturetoday.com/?msg=24824 of in
de Special Vogels voeren op tuinvogeltelling.nl .
Sneeuwsporen verraden aanwezigheid zoogdieren
Op 12 januari 2010 publiceerde de Zoogdiervereniging een verhaal
over hoe je de sporen van onder andere vossen, dassen, zwijnen en
reeën in de sneeuw herkent. Iedere keer als het gesneeuwd heeft,
wordt het bericht veel gelezen.
Ga voor het bericht naar naturetoday.com.

(Foto: Wilhelmien Marti)
2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp
De prachtige wulp is een kustvogel én een weidevogel. Uit de
nieuwe Vogelatlas die afgelopen week werd gepresenteerd, blijkt
dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland.
De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat hoog
op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en
Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .
Met de natuur gaat het iets minder slecht
Het gaat nog steeds slecht met de Nederlandse natuur, maar het
dieptepunt lijkt achter de rug. Dat blijkt uit de vierde
voortgangsrapportage Natuur. De samenstellers constateerden in
2017 een voorzichtig herstel van de biodiversiteit.

(Foto: Wilhelmien Marti)

Met bedreigde diersoorten, zoals weidevogels, gaat het in
Nederland nog steeds niet goed. De rode lijst is in 2017 opnieuw
langer geworden. Wel blijkt dat de vogelstand zich in
natuurgebieden licht herstelt. Al vergaat het de vogels in moerassen
en bossen vooralsnog een stuk beter dan die in het weidegebied.
Ga voor het hele rapport naar binnenlandsbestuur.nl.

(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.

