
 

Nieuwsbrief van Natuur– en Milieugroep Vught en andere natuurorganisaties in Vught 
Geef je op voor deze nieuwsbrief via info@nmvught.nl .  
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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 . 
 
 

Is de wolf te vroeg? 

Bomen in Vught - de watercipres 

Langs de Wilhelminasingel staan drie mooie exemplaren van de watercipres (Metasequoia glyptostroboides) van onge-
veer twintig meter hoog en veertig jaar oud. De watercipres is een algemeen voorkomende boom in parken en plant-
soenen en ook in Vught zijn er vele exemplaren te vinden. Meer...  

Jeugdnatuurwacht Vught 

Stichting Vughts Land-
schap 

KANT is los! 

Een enthousiaste groep van negen inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt heeft het initiatief geno-
men om particulieren te gaan stimuleren om hun tuinen te vergroenen en ‘verblauwen’. Hieruit is KANT 
ontstaan. Maar ik héb al een natuurlijke tuin! Dat dacht ik zelf ook toen ik onze tuin ging beoordelen op 
Meer...  

 

 

De Gement staat weer in bloei  

Op Hemelvaartsdag 2020 liet de Gement zich van zijn allermooiste kant zien, de orchideeënvelden 
staan volop in bloei. Vanaf het ziekenhuis tot aan de Hondermorgense Dijk kleurt het eind mei 
dieppurper van de in mijn ogen mooiste bloemen die wij als mens mogen aanschouwen. Het blijft 
fascinerend  Meer…. 

De wolf die rond Vlijmen en Heusden een flinke schapenslachting heeft aangericht, vertoont niet het typische 
gedrag van andere wolven. Normaal gesproken vergrijpt een wolf zich alleen aan deze makkelijke prooien als 
hij op reis is van een oud naar een nieuw leefgebied. Meer... 

JNW knapt op! 

 
Halverwege maart kwam het bericht dat we allemaal thuis moesten blijven en ook de 
JNW sloot haar deuren. Voor het eerst in jaren geen activiteiten en dat nog wel in een 
schitterend voorjaar. Daarbij hadden we als JNW nog een activiteit gepland voor NLdoet. 
Ook dat mocht niet doorgaan.  Meer... 

   

 

Agenda  

Woensdag 2 september tot en met zaterdag 10 oktober vervolg Groencursus.                                                                       

Zie voor verdere informatie op de website.  
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Is de wolf te vroeg? 

De wolf die rond Vlijmen en Heusden een flinke schapenslachting heeft aangericht, vertoont niet het typische gedrag van an-
dere wolven. Normaal gesproken vergrijpt een wolf zich alleen aan deze makkelijke prooien als hij op reis is van een oud naar 
een nieuw leefgebied. Volwassen runderen durft hij niet aan en de paar jonge Schotse hooglanders waren waarschijnlijk gered 
wanneer ze in een gezond samengestelde kudde met ouderdieren die hen van nature beschermen hadden gestaan.  
Zodra een wolf een geschikt nieuw leefgebied heeft ontdekt, gaat hij over op wild. In Brabant zou dat vooral ree, haas, muizen 
en een enkele bever kunnen zijn. Het gedrag van deze a-typische wolf is dus duidelijk slechte PR voor zijn soortgenoten. 
‘I have a dream’ die gaat over een toekomstige échte landbouwtransitie. Heel iets anders dus dan dat halfzachte gedoe van de 
laatste jaren. Eén waarbij het gebruik van levende dieren een zeldzaamheid gaat worden. Het gaat hierbij vooral over heel 
nieuwe vormen van gezonde, smakelijke en duurzame eiwitproductie die met veel minder water, bestrijdingsmiddelen, medi-
cijnen en vooral ruimtegebruik gepaard gaat. Een manier waarmee we de hele wereld op een milieu-, dier- en natuurvriende-
lijke wijze kunnen voeden. Maar dat betekent dat we onze huidige landbouwtechnieken, die ons een paar duizend jaar goed 
hebben geholpen, geleidelijk los moeten durven te laten. Zodat de wolf, die hier al zoveel langer leefde dan wij, ook in het 
kleine Nederland de ruimte krijgt om vredig naast ons voort te bestaan. Via deze link kun je meer artikelen lezen over de wolf 
en de grote grazers:  
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26279 
 

Robin van Dijk 
 
 

 

KANT is los! 

Een enthousiaste groep van negen inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt heeft het initiatief genomen om par-
ticulieren te gaan stimuleren om hun tuinen te vergroenen en ‘verblauwen’. Hieruit is KANT ontstaan. Maar ik héb 
al een natuurlijke tuin! Dat dacht ik zelf ook toen ik onze tuin ging beoordelen op www.welkombijkant.nl. En dat 
bleek te kloppen: er kwam een A uit en dat is de hoogste score. Toch kwam ik erachter dat we nog heel wat kun-
nen doen om in te spelen op klimaatverandering. Zoals het aanleggen van wat hoogteverschillen in de tuin. Of toch 
nog extra tuinverharding weg te halen en die te KANT-elen om er een muurtje van te bouwen, waar dan weer mos 
of vetplantjes op kunnen gaan groeien. Want of je nu een grote of kleine tuin hebt, het blijft áltijd mogelijk om stapjes vooruit 
te zetten.     

KANT is nu ‘los’. Sinds de lancering van de website hebben al meer dan zestig mensen hun tuinscore inge-
vuld. Heb jij je tuin (of balkon) al aangemeld? Wij vinden het namelijk geweldig om jullie als natuurbewuste 
mensen te betrekken bij ons initiatief. We kunnen elkaar vast en zeker inspireren!  
Zelf woon ik met mijn man John in het buitengebied van Helvoirt. We zijn altijd met natuur en milieu bezig 
en daarom zijn we dit jaar lid geworden van NMV. Heel verrassend en leuk om te zien wat jullie allemaal 
doen. Ik hoop dus van harte dat jij interesse hebt voor de plannen en activiteiten van KANT. Meld je dan 
meteen aan voor de nieuwsbrief van KANT: de eerste komt al in juni uit!  

 
Tiny Vermeer 06-22123917 l 
welkom@welkombijkant.nl         
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De Gement staat weer in bloei  

 

JNW knapt op! 

Op Hemelvaartsdag 2020 liet de Gement zich van zijn allermooiste kant zien, de orchideeënvelden staan volop 
in bloei. Vanaf het ziekenhuis tot aan de Hondermorgense Dijk kleurt het eind mei dieppurper van de in mijn 
ogen mooiste bloemen die wij als mens mogen aanschouwen. Het blijft fascinerend hoe zo’n zeldzaamheid als 
de rietorchidee zo talrijk zijn weg heeft gevonden in dit volledig als natuurgebied heringerichte deel van deze 
oude veengronden. Ook het IVN is enthousiast, kijk maar naar het leuke filmpje van Rob de Vrind als Gement-
gids: 
https://ivn-s-hertogenbosch.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:natuur-rond-s-
hertogenbosch-korte-filmpjes&catid=99 
Verder kwam ik de zonnedauw tegen, het enige vleesetende plantje in Nederland. Als er een vliegje op gaat 
zitten wordt het beestje verteerd door de druppels op het plantje. Sinds Natuurmonumenten het in beheer 
heeft, breidt de bloemenpracht zich steeds verder uit over het gebied. Laten we daar van genieten en blij zijn 

met de dingen die goed gaan 
    Louis Roes 

 Wildeplantengroep NMV  

 

 

Langs de Wilhelminasingel staan drie mooie exemplaren van de watercipres (Metasequoia 
glyptostroboides) van ongeveer twintig meter hoog en veertig jaar oud. De watercipres is een 
algemeen voorkomende boom in parken en plantsoenen en ook in Vught zijn er vele exempla-
ren te vinden. Toch vind ik het een intrige- rende boom, want zeventig jaar geleden was de wa-
tercipres in Europa nog onbekend. De wa- tercipres werd beschouwd als te zijn uitgestorven.  
In de jaren veertig van de vorige eeuw kwamen er echter berichten uit China dat deze boom 
in een ontoegankelijk gebied nog zou voor- komen. Twee Chinese botanici gingen in 1946 op ex-
peditie en een jaar later werden de eerste zaden vanuit China naar de Hortus Botanicus in Am-
sterdam verzonden. Vervolgens werd de watercipres via boomkwekerijen verder verspreid 
door heel Nederland. Omdat de bomen in Europa nog niet ouder zijn dan zeventig jaar, is het dus 
ook onbekend hoe groot ze hier uiteinde- lijk kunnen worden. 
De watercipres is een bladverliezende naaldboom en de naalden en zijtwijgjes staan in vlak-
ke rijen tegenover elkaar. De boom lijkt op de moerascipres (Taxodium distichum), die ook in de 
winter zijn naalden verliest. Maar bij de moerascipres staan de zijtwijgjes verspreid tegenover elkaar en de naalden zijn ook 
kleiner dan bij de watercipres. Wat verder nog bijzonder aan de boom is dat zowat alle naalden en kortloten aan het begin van 
de winter in een tijdsbestek van enkele uren van de boom kunnen vallen.  
  Herman Leppink 
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 rietorchidee 
zonnedauw 

Bomen in Vught - de watercipres 

Halverwege maart kwam het bericht dat we allemaal thuis moesten blijven en ook de JNW sloot haar deuren. Voor het eerst in 
jaren geen activiteiten en dat nog wel in een schitterend voorjaar. Daarbij hadden we als JNW nog een activiteit gepland voor 
NLdoet. Ook dat mocht niet doorgaan. De verf was gekocht, evenals de vloerbedekking en de verlichting. Wat gaan we doen? 
We hebben besloten om, in kleine groepjes of alleen, toch te beginnen aan de klus. En het resultaat mag er zijn. We hebben - 
vinden wij - weer een mooie binnenkomer. 
We hebben de hele periode gebruikt om ons gebouw op te knappen, want naast het halletje hebben we ook twee grote kozij-
nen laten vernieuwen. Een aantal dubbelglas ramen was lek, de dorpels rot en het vocht boven het kozijn zorgde voor nog 
meer narigheid. Soms moet je dan doorpakken. Gelukkig wilde de timmerman ons financieel tegemoetkomen en kwam het 
goed uit dat we geen enkele huurder hadden. Dat gaf ook de timmerman de ruimte om het werk zelf in te plannen. Nu nog wat 
afschilderen en wat repareren langs de kozijnen en we kunnen er weer jaren tegen. 

 
 Peter Maessen  
 Voorzitter JNW 
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