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Repair Café - Drunen
Het Repair Café Drunen opent weer haar deuren en alle inwoners
van Heusden zijn welkom met hun te repareren spullen. De
deskundige vrijwilligers zitten op woensdag 13 februari van 19.00
uur tot 21.00 uur klaar om u te helpen.
Tassen, fietsen, stofzuigers, cd spelers, een elektrische stoel, een
epilator, een frites pan, kleding ….van alles is er in de loop van de
tijd al aangeboden. Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg
100 in Drunen De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

(Foto: Annie van Bokhoven)

Inspraakreactie Landgoed Steenenburg
De gemeente is van plan Landgoed Steenenburg te ontwikkelen, het
vroegere Land van Ooit en de Poort van Heusden. Dit gebied is de
groene long en bufferzone tussen Nieuwkuijk en Drunen. De Natuuren Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is tevreden over
het herstel van de natuur in het gebied; ze is minder te spreken over
het volbouwen van het open bouwland direct ten noorden van de
Bosscheweg en over het ontbreken van plannen om het
NatuurNetwerkHeusden (NNH) in dit gebied te versterken.
Ga voor het hele bericht en de inspraakreactie naar
natuurenmilieuheusden.nl .
Kleinschalig landschapsbeheer
Al tientallen jaren werken vrijwilligers van onze vereniging in het
Heusdense landschap. Bijvoorbeeld langs het Drongelens kanaal,
een dijk vroeger kaal, maar nu met grote mooie eiken. Eiken waar de
kruinen elkaar raken en zo het licht en de warmte voor de
grondbewoners tegenhouden. Het waterschap houdt niet van grote
bomen aan de waterkant.

(Foto: Piet van Helvoort)

De mooiste bomen laten we staan. Hun minder vitale buren zagen
we om, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen. Tussen de
overgebleven bomen kiezen we voor stukken met veel licht en
warmte. Plaatsen voor een rijke planten en insectenwereld.
Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl .

NL DOET werkt aan insectenhotels
Kom meehelpen met het plaatsen van insectenhotels
160 Leerlingen van het d'Oultremontcollege hebben in opdracht van
de Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden 40 bijenhotels
gemaakt. Deze kleine hotels worden op zaterdag 16 maart
samengevoegd tot 5 of 6 grote bijenhotels.
Sjouwers, spijkeraars, gravers, vasthouders hebben we deze dag
nodig! Kom je ook helpen? Aanmelden kan via nldoet.nl .
Steeds minder stadse staartmezen
Ieder voorjaar tellen vogelaars weer iets minder staartmezen in
steden en dorpen. Het vriendelijke ge-’die-die-die’ van twee
staartmeesjes die ijverig aan een kunstig nest bouwen is steeds
minder te horen.
Hoe kan dat? Ga naar naturetoday.com voor het verhaal hierachter.
Hoe kun je helpen? Maak je tuin vogelvriendelijker. En tel mee om
zo een beter inzicht in de ontwikkeling van deze soorten te krijgen.
Meetellen kan door je aan te melden via www.tuintelling.nl. Het is
niet moeilijk, kost vrijwel geen tijd en is heel leuk om te doen. Je
gaat op een heel nieuwe manier naar je tuin kijken!
Wat zie je?
Veel lezers van Digituurlijk lopen vaak buiten. En of dat in de natuur
is, in het agrarisch gebied of in de bebouwde omgeving: overal kom
je van alles tegen. Mensen, maar ook planten en dieren.
Wil je weten wat je kunt verwachten? In het buitengebied kun je dat
vinden op www.waarneming.nl, voor de bebouwde omgeving op
www.tuintelling.nl.
En als jij dan jouw waarnemingen daaraan toevoegt, krijgen we met
z’n allen weer een beter beeld van wat er in onze omgeving groeit
en bloeit. En kunnen we volgen hoe zich dat ontwikkelt.
Voedsel1000: Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem
In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie. Maar hoe
gaan we om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een
schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we
voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én
omgeving?
Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? Dinsdag 19 februari
van 13.30 uur-21.00 uur in Den Bosch.
Ga voor meer info en aanmelden naar voedsel1000.nl .
Doorstart Zon op Heusden met de Caleidoscoop
Afgelopen zomer voelde Energiek Heusden zich genoodzaakt om het
project “zon op andermans dak, Caleidoscoop” tijdelijk stil te leggen.
Nu de aanpassing van de tarieven voor energiebelasting voorlopig
uitgesteld zijn maakt Energiek Heusden een doorstart met het
project op het dak van de Caleidoscoop.
Interesse in zonnepanelen, maar geen eigen dak. Er zijn nog
plaatsen op de Caleidoscoop. Stuur een mail naar:
zonopheusden@energiekheusden.nl .

Autodelen via project Auto van de Straat
De provincie start een campagne om mensen kennis te laten maken
met autodelen. De campagne Auto van de Straat is een wedstrijd
waarbij een straat in Brabant twee elektrische deelauto’s kan
winnen. De Provincie stelt de auto’s voor drie straten beschikbaar
die vier maanden gebruikt kunnen worden. Voor de winnende straat
komt daar nog eens vier maanden bij.
Bewoners die mee willen doen, kunnen zich tot 8 februari opgeven.
De deelnemers hoeven niet in dezelfde ‘straat’ te wonen. De locatie
van de auto moet goed bereikbaar zijn voor elke deelnemer binnen
de “straat” (circa 200 meter).
Ga voor meer info en opgeven naar rijelektrisch.natuurenmilieu.nl .
Help mee, bescherm de Europese wateren
Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door
Europese regelgeving. Helaas overweegt de Europese Commissie
deze regelgeving af te zwakken. De jarenlange inzet om ons water
schoon te krijgen en te herstellen stelt dan niks meer voor.
Als we met z’n allen laten weten hóe waardevol schone rivieren,
meren en moerassen zijn, kunnen we voorkomen dat ons water zijn
bescherming verliest. Ruim 200.000 mensen lieten al hun stem
horen voor schone rivieren en meren in Europa. Tot 4 maart kunt u
ook uw stem laten horen via natuurenmilieufederaties.nl .
Dood roofvogeltje gevonden
Eind november vond de natuurbeheergroep op de kanaaldijk een
dood roofvogeltje. Hij had een ring om zijn poot met daarop de
volgende gegevens: BTO Museum London SW7 www.ring.ac EZ
63282. Joost heeft contact gezocht met de Engelse vogelringorganisatie.

(Foto: Annie van Bokhoven)

Antwoord uit Londen: de gevonden torenvalk (Falco tinnunculus)
werd geringd door P J Wilkinson als leeftijdsnestling, op 18-jun-2018
in de buurt van Stilton, Cambridgeshire, VK.
Klimaat subsidie in Heusden
De gemeente gaat het aanleggen van een groen dak of het
afkoppelen van het perceel op de riolering subsidiëren. Deze twee
acties zorgen er namelijk voor dat jouw hemelwater niet meer in het
riool terecht komt.
Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’ en ‘op is op’. De voorwaarden van de
regeling staan op heusden.nl, de volledige regeling op overheid.nl .
Vogelgeluidencursus
IVN ’s-Hertogenbosch organiseert komend voorjaar een
vogelgeluidencursus voor beginners. 's Ochtends en 's avonds op
stap en luisteren naar de mooiste geluiden uit de natuur. Van
roodborst tot nachtegaal en wellicht ook de geheimzinnige
watersnip. Leer de meest algemene vogels herkennen aan hun zang.
De excursiegebieden liggen rond 's-Hertogenbosch.
De cursus voor beginners start op 16 maart. Aanmelden kan via
vogelzang@ivn-s-hertogenbosch.nl.
Ga voor meer info naar https://ivn-s-hertogenbosch.nl/

Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant!
Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt wekelijks gratis begeleide
natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste
locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen

(Foto: Ernest de Groot)

In Brabant starten twee wandelingen, beide in de gemeente ’sHertogenbosch. Een start in Nuland, de andere in Den Bosch West.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com
Voorlente plotsklaps in ijskast; appels in de winter en dode wespen
Half januari lag de natuur nog een maand voor op schema en waren
er zeer bijzondere natuurwaarnemingen. Bijvoorbeeld een witte
paardenkastanje in bloei midden oktober, en bloeiende fruitbomen
in september die appels produceerden in januari. Verder:
wespenmeldingen in januari, en een jonge fuut op de rug van een
ouder op 19 januari.
Door de onverwachte weersomslag krijgt de natuur het opeens flink
voor de kiezen en staat de ontwikkeling nagenoeg stil. Te vroeg
geactiveerde insecten zoals wespenkoninginnen en planten zullen in
winterstand moeten of overleven de barre omstandigheden niet.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com
Varkens, hoeveel zijn het er?
De intensieve veehouderij is een van de veroorzakers van de
ammoniak in de lucht. Ammoniak die vervolgens uitregent op onze
natuur, en zo bijvoorbeeld alle heide doet vergrassen. Vraag is nu
hoeveel varkens er precies zijn in Nederland, en in Brabant.
VarkenInNood zocht het uit: een paar miljoen meer dan gedacht.
RTL Nieuws had er een heel goeie, uitgebreide reportage over,
waarin ook iemand van Wageningen UR, GGD en
Natuurmonumenten aan het woord kwamen.
Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt
Onlangs ontving Provinciale Staten het ’Brabants Mozaïek in
ontwikkeling’. Met het oog op de verkiezingen van 20 maart 2019
roepen ze de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte
aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie.
De Manifestpartners zijn onder andere ZLTO, Brabants Landschap,
Natuurmonumenten, Brabantse Waterschappen, Brabantse
Milieufederatie (BMF), en de vijf grote Brabantse gemeenten (B5).
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl.
Ga voor het manifest naar issuu.com
Planten horen ze vliegen
Planten hebben geen oren, maar toch reageren ze op het geluid van
passerende bestuivers. Dat hebben onderzoekers ontdekt.
De onderzoekers lieten teunisbloemen het geluid van een vliegende
bij horen en ontdekten dat de bloemen in reactie daarop binnen
drie minuten veel zoetere nectar produceerden. Ze vergroten zo de
kans op kruisbestuiving. Ga voor het hele bericht naar scientias.nl .
Ga voor nog meer plantenweetjes naar zijn-planten-intelligent?

Waarom bevriezen vogelpoten niet?
Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die bevriezen met al die
nachtvorst. Tenminste, dat zou je denken, want onze tenen redden
het vaak niet zonder bescherming. Maar vogelpoten bevriezen níet.
Hoe is dat mogelijk?

(Foto: Wilhelmien Marti)

Wat is er nu bij vogeltenen anders dan bij mensenpoten en tenen?
Heel veel: vorstbestendige schubben, minder spieren, een
warmtewisselaar in de poten, en de poot-intrek-techniek.
Wil je weten hoe dat allemaal werkt, kijk dan op naturetoday.com .
Wulpen uitgerasterd
In Brabant werden het afgelopen jaar al wulpennesten uitgerasterd
met stroomdraad. Op die manier proberen de weidevogel
beschermers te voorkomen dat nesten worden leeggeroofd.
In Brabant werden 14 legsels uitgerasterd. Hiervan kwamen acht
nesten uit, werden er drie gepredeerd en mislukten drie nesten om
andere redenen. Er is een mooi filmpje gemaakt van een wulp die
terug wil naar haar nest, maar eerst een volledig rondje om het
nieuwe raster loopt voordat weer te gaan broeden. Ga voor het
filmpje naar vimeo.com

(Foto: Brabants Landschap)
Zeldzame libellen in Brabant: goed en slecht nieuws
Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71
Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aanwezig of aanwezig
geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het
met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en
speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel
echter wordt sterk bedreigd.
(Azuurwaterjuffer. Foto Annie van Bokhoven)

De gewone bronlibel komt nog maar op twee plekken in NoordBrabant voor. Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com .
TooGoodToGo en Jumbo tegen voedselverspilling
Een box met eten dat weggegooid zou worden: dat is de ‘Magic Box’
van de app Too Good To Go. Klanten betalen een derde van de
normale prijs. De box is nu ook verkrijgbaar in 13 winkels van Jumbo
in Amsterdam, Groningen en Wageningen. Vraag: wanneer volgt
Heusden?
TooGoodToGo bereikte inmiddels de mijlpaal van 200.000 geredde
maaltijden in Nederland! Daarmee is een CO2-uitstoot voorkomen
van 30.000 uur douchen, 40 uur autorijden of zelfs 3 vluchten naar
de maan!
Verpakkingsloos boodschappen doen is de nieuwe norm
De tijd is voorbij dat je automatisch een plastic tasje meekrijgt in de
winkel. Maar er is meer verpakking die we kunnen vermijden. Met
de nieuw raamsticker van Zero Waste Nederland kunnen winkels,
organisaties en horecazaken laten weten dat zij niet opkijken van
zelf meegebrachte bakjes, bekers en broodzakken.
Met deze actie wil Zero Waste Nederland het gebruik van
wegwerpverpakkingen (nog meer) terugdringen. En het werkt! De
eerste 1000 stickers waren binnen 24 uur op.
Ook een sticker? Bestel ‘m via zerowastenederland.nl !

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)
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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.

