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Aanvulling 

 

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 . 
 
 

N65 kan beter 

 

Jeugdnatuurwacht Vught 

Stichting Vughts Land-
schap 

 

 

De N65 krijgt een verdiepte ligging. De NMV accepteert dat 
plan als de best haalbare optie. Vught had echter meer moeten 
doen voor de natuur. Er is een strakke weg getekend, maar die 
gaat ten koste van veel groen en natuur. De plannenmakers 
beweren van niet, maar het plan laat dat wel toe. Volgens ons 
worden daarmee groene wetten overtreden.  
Daarom werkt NMV aan een beroep bij de Raad van State. Niet 
om het plan tegen te houden, maar wel om de verbeteringen 
af te dwingen waar we eerder om vroegen en die helaas wer-
den afgewezen. We willen dat alle ruim vierhonderd bomen, 
die gekapt worden, worden herplant, nabij de N65. Ook willen 
we dat er geen vervuild wegwater in de Vughtse Hei wordt ge-
loosd, wat nu het plan is. Verder willen we dat de extra stik-
stofuitstoot netjes wordt gecompenseerd om de Loonse en 
Drunense Duinen te sparen. 

Andere belanghebbenden kijken naar de gevolgen voor het verkeer in het dorp. Wij focussen op de natuur. We 
houden jullie op de hoogte van de procedure. 

Sander  Wieringa  
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Geen vuil water in de Lunetten  

Succesje Jagersboschlaan 

De gemeente Vught mag de Jagersboschlaan niet ver-
harden zolang ons beroep en dat van omwonenden nog 
bij de rechter loopt. De gemeente is tot de orde geroe-
pen. Dat betekent dat er tenminste uitstel tot in augus-
tus 2020 is van dit onzalige plan.  
Voor meer informatie, zie het Brabants Dagblad https://
www.bd.nl/den-bosch-vught/rechter-tikt-vught-op-de-
vingers-gemeente-mag-jagersboschlaan-voorlopig-niet-
verharden~a47f4a22/  
 

Louis Roes 
 


