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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 . 
 
 

Welkom Helvoirt!  

Helvoirt brengt nieuwe natuur in Vught 

Met Helvoirt krijgt Vught er een groot buitengebied bij, met Natuurnetwerk Brabant en Natura 2000. We werken eraan om zo 
veel mogelijk mensen daarvan te laten genieten. Maar we sluiten de ogen niet voor de bedreigingen. Er hangt een dikke stik-
stofdeken over het gebied, die vooral de Loonse en Drunense Duinen ernstig aantast.  Meer 

Jeugdnatuurwacht Vught 

Stichting Vughts Land-
schap 

Vogels in de tuin 

Er is altijd wel iets over de vogels en het jaargetijde te vertellen. Nu de blaadjes weer vallen, komen er veel 
van de vogels die in het hoge noorden broeden naar ons land om de winter door te brengen. Meer 

 

 

Plan (Natuur) Bos! 

Ik ontving een tijdje geleden een oproep van een drietal samenwerkende groene organisaties over ‘Plan Boom’. In de oproep 
werd de ambitie verwoord om in Brabant 40 miljoen bomen te willen planten om ontbossing tegen te gaan. Ook aan ons wer-
den gratis kleine boompjes (bosplantsoen) aangeboden.  Meer 

Een hartelijk welkom aan de ongeveer vijftig Helvoirtenaren die voorheen actief betrokken waren bij de activiteiten van de 
LNMH. Onze nieuwsbrief,  genaamd Natuurlijk Vught, is een uitgave van de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (de NMV), 
in samenwerking met een aantal andere natuurorganisaties uit Vught.  Meer 

 Kerkuil op de kiek  

Jan Termeer heeft onlangs, tijdens het schoonmaken van een kast, bijzondere foto’s gemaakt van kerkuilen en 
dat willen graag met jullie delen. Eén van de uilen... Meer       

Bomenroute 

In 2016 is door Liesbeth Witteveen een bomenwandelroute gemaakt, die door de gemeente Vught dat jaar op hun website is 
gezet. In 2019 heeft Liesbeth Witteveen aan de Bomenwerkgroep gevraagd om de wandelroute over te nemen. Meer 

 

Broedmandjes voor de ransuilen  

In de omgeving van de IJzeren Man zit al jaren een populatie ransuilen. In overleg met de IJzeren Man is, ter compensatie van 
de aanleg van het klimbos, een vijftal broedmanden voor de ransuilen in de bomen gezet. Zodoende krijgen de uilen een plek 
in de buurt, waar ze mogelijk kunnen broeden. Meer 
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Jan Termeer  

Adri de Groot 

 

Pluktuin extra boost! 

Vanwege corona ging in maart ging Nldoet! niet door en in november werd ook de Nationale Natuurwerkdag gecanceld. Tóch 
waren er een paar die-hards, waaronder Marion en Hans, die het er niet bij lieten zitten. Meer  

KANT bereikt 2,6 miljoen mensen  

Drie jaar geleden startte de Belgische tuinarchitect Louis de Jaeger samen met grafisch vormgever Tine Dhollander 
#laatzeliggen, een mediacampagne die oproept herfstblaadjes niet op te ruimen, maar in de tuin te laten liggen. Meer 
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Een hartelijk welkom aan de ongeveer vijftig Helvoirtenaren die voorheen actief betrokken waren bij de activiteiten 
van de LNMH. Onze nieuwsbrief, genaamd Natuurlijk Vught, is een uitgave van de Stichting Natuur- en Milieugroep 
Vught (de NMV), in samenwerking met een aantal andere natuurorganisaties uit Vught. De nieuwsbrief verschijnt 
vier keer per jaar rond de wisseling van de seizoenen. 
 
Komende tijd willen wij ook aandacht besteden aan de natuur in Helvoirt. Daarvoor hebben we uiteraard input no-
dig. Jullie zijn van harte welkom om ons van de nodige informatie te voorzien. Ons mailadres is info@nmvught.nl. 
Mocht je mensen weten die de nieuwsbrief willen ontvangen, mail ons dan op dit mailadres. 
 
De NMV is momenteel in overleg met het IVN over de mogelijkheid om als IVN-afdeling verder te gaan. In onze 
nieuwe buurgemeenten Oisterwijk en Den Bosch bestaan al IVN-afdelingen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de 
organisatie van onze Stichting, de samenstelling van het bestuur en de diverse werkgroepen. Daarom begroeten we 
graag mensen uit Helvoirt die willen meedenken over het bestuur en die organisatie en die deel willen uitmaken 
van de beleidsgroep of van één van de natuurwerkgroepen. 
Voor meer informatie over de NMV verwijzen wij je graag naar onze website, www.nmvught.nl. 
We wensen je veel leesplezier! 
 
 Johan Smeulders,Voorzitter NMV 

 

Welkom Helvoirt!  

Vogels in de tuin 
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Er is altijd wel iets over de vogels en het jaargetijde te vertellen. Nu de blaadjes weer vallen, komen er veel van de 
vogels die in het hoge noorden broeden naar ons land om de winter door te brengen. 
De soorten die bij ons broeden, kiezen ervoor om naar het zuiden af te reizen. Er zijn soorten waarvan het lijkt dat 
ze hier het hele jaar zijn, zoals de roodborst. Toch zien we nu een andere roodborst dan in het voorjaar. Door ring-
onderzoek zijn ze erachter gekomen dat de roodborst die wij in de winter zien, broedt in Scandinavië. Onze broed-
vogel trekt naar Frankrijk. 
 
Wat kunnen we in het najaar doen voor de vogels: 
- Iedereen weet dat je met vetbollen vogels kan lokken en wat is er nu leuker om vanuit je raam naar dieren kan 
kijken die er vrijwillig komen? 
- Wat belangrijk is in deze tijd is dat de nestkastjes weer schoon zijn. Haal het oude nestmateriaal eruit, soms is het 
handig om hier een plamuurmes voor te gebruiken. Maak ze niet schoon met schoonmaakmiddelen, dat gebeurt 
ook niet als ze in een holte in een boom broeden. Het schoonmaken is goed omdat daarmee ook de parasieten ver-
wijderd worden, zoals veerluis en vlooien. 
- Zorg voor een bak(je) met vers water, een aanwinst voor je tuin! Vogels willen graag met hun pootjes op de bo-
dem kunnen staan, dus een plantenonderzetschaal of zoiets werkt geweldig. Als het te diep is, kun je er een steen 
inleggen. Als het vriest, geef dan geen warm water, daarmee kunnen de pootjes bevriezen. Je kan ijs wat in kleinere 
stukjes hakken, hier eten ze dan van. 
- Laat wat blad liggen in de tuin: de roodborst, merel en heggenmus hebben dan voedsel aan de insecten die onder 
het blad leven. 

   Sietske van Maren  
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Plan (Natuur) Bos! 

 

Ik ontving een tijdje geleden een oproep van een drietal samenwerkende groene organisaties over ‘Plan Boom’. In 
de oproep werd de ambitie verwoord om in Brabant 40 miljoen bomen te willen planten om ontbossing tegen te 
gaan. Ook aan ons werden gratis kleine boompjes (bosplantsoen) aangeboden. Op zich sympathiek, maar de echte 
opgave voor een dergelijke ambitie ligt natuurlijk niet in de kosten van het plantmateriaal, maar in het vrijgeven 
van grond voor deze nieuwe bomen. Bovendien kun je die grond ook onbeheerd laten, zodat de natuur er zelf bos 
van maakt en aanplanten dus overbodig is. 

 
Trouwe lezers van de nieuwsbrief weten inmiddels wel dat ik een groot fan ben 
van ‘laat-maar-los-natuur’. Ook aan de randen van onze bossen, of daar waar je 
bossen kan verbinden, kun je er voor kiezen om agrarische percelen die zijn aan-
gekocht voor natuurontwikkeling spontaan tot wasdom te laten komen. De boel 
de boel laten en kijken wat er gebeurt. Dat zal in Vught bijna altijd spontane  
bosontwikkeling zijn.  
 

Niets doen vinden de meeste natuurprofessionals erg moeilijk. Ik was dan ook opgetogen toen ik begin november 
een heel ander geluid hoorde uit de mond van twee heuse ecologen. Ze noemden zichzelf bovendien ook nog ‘ns 
flierefluiters, waardoor ik me meteen thuis voelde bij ze. Ik ben nu met ze in gesprek om ook eens naar Brabant te 
komen met hun verhaal. Via deze link (wel even kopieren en plakken in je browser) kun je hun zeven argumenten 
voor meer natuurbos in Nederland nalezen:  https://www.ongerepte-natuur.nl/boeken/  
      Robin van Dijk 

Met Helvoirt krijgt Vught er een groot buitengebied bij, met Natuurnetwerk Brabant en Natura 2000. We werken 
eraan om zo veel mogelijk mensen daarvan te laten genieten. Maar we sluiten de ogen niet voor de bedreigingen. 
Er hangt een dikke stikstofdeken over het gebied, die vooral de Loonse en Drunense Duinen ernstig aantast. We 
zien heide, stuifstand en eikenbossen elk jaar verder vergrassen en afkalven. En daardoor verdwijnen insecten, vo-
gels en zoogdieren. 
 
We moeten dat stoppen voor het echt te laat is. De stikstofuitstoot moet snel gehalveerd worden. Ook ijveren we 
voor verhoging van de grondwaterstand, regenpoelen en preventie van natuurbrand. Elke zomer houden we ons 
hart vast voor de Drunense Duinen! 
 
Samen met Helvoirtenaren zoeken we naar plekken om duizenden nieuwe bomen te planten. Doel is dat op enig 
moment de natuur van de Drunense Duinen, via die van de IJzeren Man, aansluit bij de Vughtse Gement en de 
Moerputten. Zo kunnen ook de natuurgebieden van Vught en Helvoirt zich bij elkaar voegen.  
 
We waken ook over aantasting van het landschap van Helvoirt. Een nog relatief ongerept, kleins 
chalig Brabants buitengebied zonder megastallen en vieze industrie. Zonder een hagelslag van villa’s, bedrijfshallen 
en steenvlaktes. Waar wandelaars, fietser en ruiters kunnen genieten van groene vergezichten. Houen zo! 
 
Het nieuwe gemeentebestuur van Vught kan erop rekenen dat de NMV zich voor deze doelen sterk maakt, maar 
we hopen op goede samenwerking. Helvoirtenaren die geïnteresseerd zijn of actief willen meedoen, kunnen zich 
melden bij ons melden via info@nmvught.nl. Kijk voor meer informatie eens op onze website: www.nmvught.nl. 
 

Sander Wieringa Lid van de beleidsgroep NMV 

Helvoirt brengt nieuwe natuur in Vught 
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In de omgeving van de IJzeren Man zit al jaren een populatie ransuilen. In overleg met de IJzeren Man is, ter 
compensatie van de aanleg van het klimbos, een vijftal broedmanden voor de ransuilen in de bomen gezet. Zo-
doende krijgen de uilen een plek in de buurt, waar ze mogelijk kunnen broeden. 
Op 17 oktober zijn de mandjes door Peter Maessen, Jan Termeer en Sietske van Maren samen 
met een medewerker van de IJM in de bomen vastgezet. Het eerste mandje is vlakbij de loods 
geplaatst, om er eventueel een camera bij te kunnen hangen. De mandjes zijn gevarieerd ge-
vuld met dorre, droge bladeren, turf, droog bosmateriaal zonder turf, verse takken van de gro-
ve den of boomschors. Vanaf november zal de Vogelwerkgroep gaan monitoren en we zijn 

natuurlijk heel benieuwd of de ransuilen in de mandjes/kunstnesten gaan broeden.                                                                                                           
Sietske, Jan en Peter   Foto’s: Peter Maessen 

 

Kerkuil op de kiek  

Jan Termeer heeft onlangs, tijdens het schoonmaken van een kast, bijzondere foto’s gemaakt van kerkuilen en dat willen graag 
met jullie delen. Eén van de uilen zat op het houten middenplankje en toen hij Jan zag, liet hij zich op zijn rug vallen met zijn 
ogen stijf dicht. Toen Jan de uil verlegde om de kast schoon te maken, koos hij het hazenpad en vloog via de ingang de kast uit. 
De andere uil bleef met zijn ogen dicht in de kast zitten en liet zich gewoon verplaatsen.  

Jan Termeer  

Bomenroute 
 

In 2016 is door Liesbeth Witteveen een bomenwandelroute gemaakt, die door de gemeente 
Vught dat jaar op hun website is gezet. In 2019 heeft Liesbeth Witteveen aan de Bomenwerk-
groep gevraagd om de wandelroute over te nemen. De route was op een aantal onderdelen 
verouderd en in de zomer van 2020 heeft de Bomenwerkgroep de wandeling herzien, uitge-
breid en als pdf op www.nmvught.nl gezet. De wandeling voert langs bijzondere, meest beeld-
bepalende en soms ook monumentale bomen in Vught. Daarnaast worden ook bijzondere 
heesters en heestergroepen benoemd. Alle bomen en struiken worden in de wandelomschrij-
ving met hun Nederlandse naam vermeld. Achterin de pdf staat een lijst met zowel de Neder-
landse, als de wetenschappelijke namen.  

 Herman Leppink 
 

Broedmandjes voor de ransuilen  

Pluktuin Extra boost! 

Vanwege corona ging in maart ging Nldoet! niet door en in november werd ook de Nationale Natuurwerkdag 
gecanceld. Tóch waren er een paar die-hards, waaronder Marion en Hans, die het er niet bij lieten zitten. Ze 
gaven onlangs de Vlinder/Pluktuin in Natuurpark De Kwebben een extra boost met de aanplant van een aantal 
mooie, bloemrijke, vlinder- en insectvriendelijke planten! Bravo! 

 

KANT bereikt 2,6 miljoen mensen  

Drie jaar geleden startte de Belgische tuinarchitect Louis de Jaeger samen met grafisch vormgever 
Tine Dhollander #laatzeliggen, een mediacampagne die oproept herfstblaadjes niet op te ruimen, 
maar in de tuin te laten liggen. De illustraties bij deze campagne zijn vrij te gebruiken en burgerinitia-
tief KANT nam ze graag over.  
We maakten er een grote mediacampagne van op Facebook (@welkombijkant), Twitter, Instagram en 
andere media. Tot onze verbazing en verrassing zagen we dat één van de berichten door 2,6 miljoen 
mensen op Facebook werd gezien. Duizenden mensen gingen met elkaar in discussie door opmerkin-
gen te plaatsen en elkaar te antwoorden. Ook verbaasde het ons dat berichten duizenden keren ge-
deeld werden. De ‘bladerendiscussie’ dwarrelde over heel Nederland. Volgend jaar komen we graag 
terug met ludieke acties rondom #laatzeliggen, dus blijf ons volgen! 

Sylvia Dangé 
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