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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Natuurlijk 
Vught. Natuurlijk Vught is 
een samenwerkingsver-
band van de hiernaast ge-
noemde vijf Vughtse na-
tuurorganisaties. Als je 
geen prijs meer stelt op 
deze nieuwsbrief, meld je 
dan af op dit adres . 
 
 

2 november 2019: Nationale Natuurwerkdag in Natuurpark de Kwebben 

Jeugdnatuurwacht start nieuw seizoen 

Op 30 augustus is de JNW het seizoen begonnen met een grote groep jeugd. Naast de groep van 7 tot 10 jaar is Laurens van 
der Leij gestart met een groep 10+plussers, omdat meerdere kinderen aangaven nog niet uitgekeken te zijn bij de JNW. Meer 

Jeugdnatuurwacht Vught 

Stichting Vughts Land-
schap 

Natuurinclusief bouwen 

In Vught vindt nogal wat nieuwbouw plaats. Bij de projecten Stadhouderspark en Irenelaan heeft de 
Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming goed overleg met de projectleiders. BPD heeft in de nieuw-
bouw gierzwaluwneststenen opgenomen, die zowel door gierzwaluwen als door huismussen gebruikt 
kunnen worden.  Meer  

 

 

Cursus schilderen in de natuur een succes 

Onder leiding van de deskundige gids Harrie van Engelen kregen we een prachtige 2 uur durende 
bomenexcursie door het mooie Zorgpark Voorburg. Na de lunch werd er gestart door de cursisten 
met het tekenen en of schilderen van wat we zoal gezien hadden in de natuur. Meer 

Op zaterdag 2 november gaan we in de Kwebben tussen 10:00 en 15:00 aan de slag met het vlechten van de heg rond de Vlin-
der-Pluktuin en het winterklaar maken. Afhankelijk van het aantal aanwezige handen kunnen we wilgen knotten en ander na-
tuurbeheer en herstelwerk doen.  Meer 

Klokjesgentianen afgenomen in de Vughts Heide 

De Wildeplantengroep van de NMV heeft het seizoen afgesloten met een excursie door de Vughtse Heide. Wel-
licht door de droge zomer, maar ook door het toenemend overwoekeren van gras als gevolg van de stikstofoxy-
den vonden we dit jaar maar weinig klokjesgentianen. Meer 

NMV dient bezwaarschrift in tegen verkeersbesluit Jagersboschlaan  

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties 
aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt. De Natuur– en Milieugroep Vught wijst het verkeersbesluit met 
de daarmee gepaard gaande verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af, omdat hiermee een 
prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het bezwaarschrift is hier te downloaden 

 

Jongensdroom van Robin op Vancouver-Island uitgekomen 

Heel de maand september heb ik met mijn Marion mogen besteden aan het vervullen van een jongensdroom: een uitgebreid 
bezoek aan Vancouver-Island aan de westkust van Canada. Meer 

mailto:info@nmvught.nl
mailto:info@@nmvught.nl
http://www.nmvught.nl/
http://www.bijdeduinboeren.nl/organisatie/
http://www.nmevught.nl/
http://jnw-vught.nl/
https://www.dropbox.com/home/nmv/20%20Projecten/Jagersboschlaan?preview=bezwaarschrift+jagersboschlaan+20191006_LR.docx
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2 november 2019: Nationale Natuurwerkdag in Natuurpark de Kwebben 

Doe zaterdag 2 november 2019 gezellig mee met de Nationale Natuurwerkdag in Natuurpark de Kwebben! 
Leer nieuwe mensen kennen, doe iets positiefs voor je omgeving, 
voor (je) kinderen en voor de natuur en geniet samen van een 
gezellige, groene en sportieve dag! 
Het natuurpark de Kwebben en de natuurspeeltuin worden regel-
matig bezocht door groepen kinderen van basisscholen en na-
schoolse opvang. Ook uw (klein-)kinderen kunnen hier spelender-
wijs kennis maken met wat de natuur in de buurt te bieden heeft. 
Het groene wandelrondje om het park is populair. Op zaterdag 2 
november gaan we tussen 10:00 en 15:00 aan de slag met het 
vlechten van de heg rond de Vlinder-Pluktuin en het winterklaar 
maken. Afhankelijk van het aantal aanwezige handen kunnen we 
wilgen knotten en ander natuurbeheer en herstelwerk doen. De 
bewoners van de naastgelegen zorgflat van Cello verzorgen de 
koffie- en lunchpauze.  
Mensen die samen met ons op deze dag in actie willen komen 
kunnen zich vóór 1 november aanmelden op 
www.Natuurwerkdag.nl of een mail sturen naar in-
fo@nmvught.nl. 
 
Robin van Dijk 

Cursus schilderen in de natuur een succes 

Er hadden zich 12 enthousiaste mensen aangemeld voor 
deze excursie en teken-/ schilderactiviteit. Het was mooi 
wandelweer en onder leiding van de deskundige gids 
Harrie van Engelen kregen we een prachtige 2 uur duren-
de bomenexcursie door het mooie Zorgpark Voorburg. 
Een mooi landgoed met voor mij veel nieuwe bomen, 
zoals de Amberboom, de echte Tulpenboom en de Japan-
senoteboom ( Ginkgo boom) nooit van gehoord maar een 
boom met hele mooie bladvorm. De 2 uren waren zo 
voorbij en van de mede cursisten hoorden ik vaak dat ze zo verrast waren van het mooie 
park..Er waren eetbare Hazelnoten en beukennootjes te vinden. 
Al met al een bijzondere plek in Vught. Na de lunch werd er ge-
start door de cursisten met het tekenen en of schilderen van wat 
we zoal gezien hadden in de natuur. Dat kon een meegebracht 
blad, tak of zelfs een mooie steen zijn.  
De 3 docenten Jos Hoogerhoud, Hans van Eeuwijk en Iza Elder-

son gaven aanwijzingen aan de cursisten. De nabespreking van het gemaakte werk leverde ver-
schillende stijlen op. Het was een boeiende en inspirerende dag waar veel cursisten aangaven 
dat dit voor herhaling vatbaar is. Peter Dubben van Reinier van Arkel, die deze dag mee mogelijk 
heeft gemaakt wordt hartelijk bedankt voor zijn gastvrijheid. De Stenen hut is een gastvrije plek 
waar je zo binnen kunt lopen. We hebben er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.  
 

Sylvia Dangé   

 

http://www.Natuurwerkdag.nl
mailto:info@nmvught.nl
mailto:info@nmvught.nl
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Natuurinclusief bouwen 

 

 

In Vught vindt nogal wat nieuwbouw plaats. Bij de projecten Stadhouderspark en Irenelaan heb ik als Stadsvogeladviseur van 
Vogelbescherming goed overleg met de projectleiders. BPD (Bouwfonds Property Development) heeft in de nieuwbouw gier-
zwaluwneststenen opgenomen, die zowel door gierzwaluwen als door huismussen gebruikt kunnen worden. Dura Vermeer 
heeft in de Irenelaan gierzwaluwdakpannen, vogelvides en vleermuisstenen geïmplementeerd. Ook gaat Dura op Rozenoord 
voorzieningen voor de vogels en de vleermuizen opnemen. Daarnaast zal de groene omgeving zo worden ingericht dat deze 
niet alleen mooi is voor de bewoners, maar ook de dieren biedt wat ze nodig hebben.  
Op de foto’s hieronder zijn de voorzieningen aan de Irenelaan te zien.  
De Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hebben een prijs in het leven geroepen: de Award Natuurinclusief Bouwen en 
Ontwerpen, bedoeld voor bouwers, ontwerpers of ontwikkelaars. Wat zijn de meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, ver-
bouw- en renovatieprojecten van Nederland? Welke projecten houden aantoonbaar rekening met de behoeften van alle ge-
bruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier? Het project dat het meest heeft bijgedragen aan een goede leefomgeving 
voor vogels en vleermuizen, ontvangt de Award. BPD wil Stadhouderspark indienen voor deze award.  
 
Marja Goossens 
Stadsvogeladviseur Vught 

 
 
 
 
 
De gierzwaluw dakpannen, met daaronder nestholtes  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Detail vogelvides 
 
       
       
       Dakpannen met de invliegopeningen voor de vleermuizen 

Jeugdnatuurwacht start nieuw seizoen 

Op 30 augustus is de JNW het seizoen begonnen met een grote groep jeugd. Naast 
de groep van 7 tot 10 jaar, is Laurens van der Leij gestart met een groep 10+plussers, 
omdat meerdere kinderen aangaven nog niet uitgekeken te zijn bij de JNW. Met deze 
groep gaan we wel veel serieuzer aan de slag. De kinderen gaan écht de natuur ont-
dekken, ze gaan soorten op kenmerken sorteren en op naam brengen. Daarna wor-
den alle waarnemingen ingevoerd op www.waarneming.nl.  De groep 10+ komt in 
principe één keer per maand bij elkaar, bij de groep 7+ is dat wekelijks. Op bijgaande 
foto is het eerste kennismakingsgesprek te zien. Als bestuur hebben wij er zin in! 
 
Peter Maessen 

http://www.waarneming.nl
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Aantallen Klokjesgentianen afgenomen in de Vughts Heide 

De Wildeplantengroep van de NMV heeft 
het seizoen afgesloten met een excursie 
over de Vughtse Heide. Wellicht door de 
droge zomer, maar ook door het toene-
mend overwoekeren van gras over de hei-
de als gevolg van de stikstofproblematiek 
vonden we dit jaar maar weinig klokjes-
gentianen. Andere jaren telden we er ze-

ker 200 in de Vughtse Heide, maar de teruggang is vorig jaar al ingezet. Dit jaar 
kwamen we niet verder dan een schamele 40 exemplaren. Laten we hopen dat 
deze prachtige plant, kenmerkend voor de vochtige heide, weer in groten geta-
le terugkomt als het een wat vochtiger zomer wordt. 
 
Louis Roes 

Een andere Mens/Natuur in Canada 

 
Heel de maand september heb ik met mijn Marion mogen besteden aan het vervullen van 
een jongensdroom: een uitgebreid bezoek aan Vancouver-Island aan de westkust van 
Canada. 
Het van te voren opgestelde verlanglijstje van diersoorten is compleet vervuld, dus daar-
mee was de onderneming al geslaagd. Maar daarnaast leverde deze reis inzicht in de rela-
tie tussen mens en natuur in dit natuurrijke maar inmiddels verwesterde deel van de we-
reld. Iets waar we in Nederland best iets van kunnen leren.  
De gemiddelde bewoner van dit eiland (ter grootte van Nederland) die ik sprak ziet de 
rijke natuur daar als een gegeven waar je je als mens aan zal moeten aanpassen. Zo leven 
er vooral op het noordelijk deel potentieel gevaarlijke dieren. Zwarte beren, elanden, 
wolven en flink wat puma’s. Niemand die ik sprak had het over bestrijden, inperken of 
uitbannen van deze soorten. Wel waren er veel bordjes en goeie adviezen over hoe je je 
kon aanpassen aan deze situatie. Vanzelfsprekend zijn de meeste mensen in Nederland 
dit niet meer gewend. En onbekend maakt onbemind… Daarom is het goed wanneer er 
op allerlei manieren voorlichting wordt gegeven over bijvoorbeeld de terugkeer van de 
wolf in ons land. Eén zo’n relevant weetje: wolven doden geen vee meer zodra ze een 
vast territorium hebben betrokken, dan jagen ze alleen nog op het aanwezige wild in het 
gebied.   
 
Robin van Dijk 


