
 

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 . 
 
 

The Blob!!! 

 

 

Jeugdnatuurwacht Vught 

Stichting Vughts Land-
schap 

Klimbos IJzeren Man 

Wat gebeurt er allemaal bij het strandbad van de IJzeren Man? Er is een groot klimbos gebouwd en de exploitant heeft 
meer plannen. Het heeft daar allemaal recreatiebestemming, maar het bos rond het horecabedrijf moet behouden blij-
ven. Op 26 augustus heeft een delegatie van de NMV gepraat met de landschapsadviseur van de IJM.  Meer... 

 

 

Noeste arbeid in de Vughtse Heide 
 
Goed nieuws uit de Vughtse Heide! Dit jaar is de populatie klokjesgentianen flink toe-
genomen ten opzichte van vorig jaar, we hebben er honderden geteld. Het blijft een 
beeldschoon gezicht, die prachtige blauwe prinsessen van      
 de natte heidevelden in de late zomer   Meer... 

Er is alwéér grote paniek rond het water van ons aller IJzeren Man!  
In het grijze verleden kenden we al het hardnekkige gerucht over de toenmalige strandbadbeheerder die ‘s nachts grote 
hoeveelheden chloor in het water zou laten stromen, want waar kwamen anders die prikkende ogen vandaan? (het wa-
ter was vanwege de zure neerslag toen gewoon heel erg zuur).  Meer...       

Basiscursus Natuur weer van start 

Op 2 september 2020 is de basiscursus natuur weer van start gegaan met bijna 20 deelnemers. Door de Corona-
perikelen werd deze in april en mei uitgesteld.  
José van Oers trapte af met een boeiende cursus over wilde planten en bomen.  Meer 

   

 

Gluren bij de buren: “open” tuinenroute“ 

 

Stichting KANT organiseert voor het eerst een “open” tuinen route! Zaterdag 26 september is 
er gelegenheid om te kijken hoe inwoners in Vught, Helvoirt of Cromvoirt hun tuin hebben 
aangepast aan het veranderende klimaat. Bent u trots op uw eigen tuin en wilt u hem graag 
aan anderen laten zien, stel uw tuin dan open Meer 
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The Blob!!! 

Er is alwéér grote paniek rond het water van ons aller IJzeren Man!  
In het grijze verleden kenden we al het hardnekkige gerucht over de toenmalige strandbadbeheerder die ‘s nachts grote 
hoeveelheden chloor in het water zou laten stromen, want waar kwamen anders die prikkende ogen vandaan? (het wa-
ter was vanwege de zure neerslag toen gewoon heel erg zuur). Recenter de bergen graszoden die, opgewoeld van de 
bodem, stonken en de hele kustlijn barricadeerden (het waardevolle oeverkruid dat een belangrijke rol speelt in het eco-
logische evenwicht van het water), vermeende blauwalg (rupsenhaartjes), complete droogval dus snel uitdiepen! (oké 
het water stond vorige twee jaar echt wel laag) en nu……….tadatadaaa: The Blob!!! 
Ik zwem voor de nodige conditie al jaren een flink deel van het jaar met een zwembrilletje langs de oevers van ons 
prachtige, ruim honderd jaar geleden, gegraven meer. Vier jaar geleden zag ik ze hier voor het eerst en dacht toen dat 
het om slakken- of visseneieren ging. Maar zoals recent al door het waterschap werd bevestigd gaat het om de onge-
vaarlijke kolonies van Waterzak-mosdiertjes. Deze uit Amerika overgekomen soort is al veel langer in Nederland aanwe-
zig en verspreidt zich via vogels en gedumpte aquaria gestaag over nieuwe schone waterplassen. Want hun aanwezig-
heid duidt op een prima waterkwaliteit.  
Maar, zeggen bezorgde badgasten, als ze gaan rotten geven ze een visachtige geur af, ze kunnen hele plakkaten vormen 
waar je in verstrikt kan raken en uiteindelijk heel Vught verzwelgen, net zoals in de film uit 1958….. 
En bovendien hóren ze hier niet thuis! (Waar heb ik dát toch eerder gehoord…?) 
Mijn favoriete definitie van echte natuur luidt: ”Datgene dat spontaan is ontstaan of ontstaat.” Waarbij spontaan staat 
voor “los van een menselijke doelstelling”. Veel mensen houden van controle, en dat is op zich niet zo gek. Maar nu we 
bewezen hebben dat we (bijna) alles in de natuur onder controle hebben vind ik het tijd geworden om ook echte natuur 
- waar dat kan - meer haar gang te laten gaan, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Uit respect voor datgene waar 
we zelf ook uit voortgekomen zijn. 
 
Robin van Dijk                                             

 

Klimbos IJzeren Man 

 
Wat gebeurt er allemaal bij het strandbad van de IJzeren Man? Er is een groot klimbos gebouwd en de exploitant heeft 
meer plannen. Het heeft daar allemaal recreatiebestemming, maar het bos rond het horecabedrijf moet behouden blij-
ven. Op 26 augustus heeft een delegatie van de NMV gepraat met 
de landschapsadviseur van de IJM. We hebben gevraagd om maat-
regelen ter bescherming van de ransuilen bij het klimbos. En we 
gaan er op letten dat bomen niet nog meer schade oplopen. Sa-
menwerking moet voorkomen dat we hierover in een juridisch 
steekspel terecht komen. Om alle plannen te realiseren is het on-
vermijdelijk dat er een nieuw bestemmingsplan komt voor de gehe-
le IJzeren Man. We houden de vinger aan de pols. Ook de gemeen-
te Vught wil niet dat de IJzeren Man één groot pretpark wordt en 
heeft aangedrongen op goed overleg met de NMV. 
 
Sander Wieringa, Beleidsgroep NMV 
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Noeste arbeid in de Vughtse Heide 

 

 

Goed nieuws uit de Vughtse Heide! Dit jaar is de populatie klokjesgentianen flink toegenomen 
ten opzichte van vorig jaar, we hebben er honderden geteld. Het blijft een beeldschoon gezicht, 
die prachtige blauwe prinsessen van de natte heidevelden in de late zomer, die het ook in 
Vught al zo lang uithouden, ondanks verdroging, stikstof en andere ongemakken voor de na-
tuur.  
De Vughtse Heidegroep heeft aan dit succes bijgedragen: door jarenlang stukken af te plaggen 

zijn er weer nieuwe mogelijkheden gekomen voor zowel de heide als voor de klokjesgentianen. Juist op die plekken vind 
je niet alleen jonge heide, maar ook veel van deze blauwe parels van de natuur. Als je niets doet groeit de heide zo weer 
dicht, niet alleen met ongewenst gras, maar ook met bomen die je niet wilt: dennetjes en berken. Daarom hebben we 
met een paar man de handen uit de mouwen gestoken en op zaterdagmiddag eens even flink wat van dat spul gerooid.  
Wie weet: als we volgend jaar terugkomen is het aantal klokjesgentianen verdubbeld! 
 
Louis Roes, wilde-plantengroep 

 

 

Op 2 september 2020 is de basiscursus natuur weer van start gegaan met bijna 20 deelnemers. Door de Corona-

perikelen werd deze in april en mei uitgesteld.  

José van Oers trapte af met een boeiende cursus over wilde planten en bomen. Op de foto is te zien dat de cursisten ook 

flink aan het werk werden gezet, met een loepje om de planten goed te bestuderen.  

De cursus wordt voortgezet met lessen over landschappen, vogels, insecten en amfi-

bieën, en afgesloten met een les over Mens en Natuur.  

  

 Louis Roes 
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Basiscursus Natuur weer van start 

Stichting KANT organiseert voor het eerst een “open” tuinen route! Zaterdag 26 september is er gelegenheid om te 
kijken hoe inwoners in Vught, Helvoirt of Cromvoirt hun tuin hebben aangepast aan het veranderende klimaat. Bent u 
trots op uw eigen tuin en wilt u hem graag aan anderen laten zien, stel uw tuin dan open, voor deze speciale tuinenroute. 
U kunt u aanmelden tot en met vrijdag 18 september via welkom@welkombijkant.nl of telefonisch via 06-54728007 
(alleen als u niet over e-mail beschikt). 
  
Heeft u een mooie klimaatbestendige tuin? 
Is uw tuin al aangepast aan het veranderende klimaat? Heeft u al een regenton of wordt al uw regenwater al in de tuin 
opgevangen en niet afgevoerd naar het riool? Heeft u een tuin met weinig verharding en is uw beplanting aangepast aan 
het warmere klimaat, of heeft u misschien een groen dak? Bent u trots op uw tuin en wilt u deze graag laten zien aan 
anderen? Meld u dan aan op welkom@welkombijkant.nl. 
U krijgt dan van ons een vragenlijst toegestuurd met vragen over uw tuin en op welke tijden u zaterdag 26 september uw 
tuin wilt openstellen. Wij koppelen vraag en aanbod aan elkaar. In een tijdslot van 45 minuten tussen 10 en 17 uur krijgt 
u maximaal 2 personen op bezoek. Het is belangrijk dat uw tuin buitenom (dus niet via de woning) bereikbaar is, zodat 
mensen niet door uw huis hoeven te lopen. 
  
Wilt u graag ideeën opdoen voor een meer klimaatbestendige tuin? 
Wilt u iets gaan veranderen in uw tuin en daar concrete en praktische tips over krijgen? Dan is er nu de kans om te kijken 
hoe anderen dit hebben aangepakt. Meld u wel eerst aan bij welkom@welkombijkant.nl. U krijgt dan van ons bericht hoe 
we het verder gaan organiseren. Er zal een lijst van beschikbare tuinen gemaakt worden, waarop u zich kunt inschrijven 
voor een bezoek op een tijdstip op zaterdag 26 september.   

Burgerinitiatief KANT is te bereiken via 
welkom@welkombijkant.nl  Of telefonisch via 06-40326440, woordvoerder Ankie Spierings 

Gluren bij de buren: “open” tuinenroute“ 


