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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 . 
 
 

Vogelwerkgroep in extase 

Eind februari in de avond hebben Peter en Louis zo’n 150 padden helpen oversteken op de zuidelijke Hoevensestraat bij het 
Zwaluwterrein. Er worden op dat stuk, ondanks dat het een zandweg is, veel overstekende padden doodgereden.  Meer 

 

 

 

De Vogelwerkgroep zag vorig jaar een slechtvalk vertoeven op de toren van de Petruskerk. Het zal toch niet 
waar zijn? Is dit toeval of heeft de slechtvalk deze kerk gekozen als nieuwe broedplaats? Is het er eentje? Is 
het een mannetje? En zo ja, is er ook een vrouwtje? Meer 

 Corona en Jeugdnatuurwacht  

 Wat een jaar, beste mensen. Wie had ooit gedacht dat de natuur ons zo kon tegenwerken? Wie had kun-
nen bedenken dat wat wij zo fascinerend aan natuur vinden, ons programma zo in de war kan sturen. Hoe 
kleurrijk de vrusdeeltjes dan ook zijn afgebeeld in de media; het is een moeilijke tijd waarin we vele 
maanden onze deuren moesten sluiten.  Meer 

 

Green deal 

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in november vorig jaar is er een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Er is er ook 
een college van burgemeester en wethouders gevormd. De nieuwe coalitie, bestaande uit D’66, VVD, PvdA-Groen Links en het 
CDA heeft een globaal akkoord gemaakt dat de komende maanden wordt uitgewerkt.  Meer 
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Cultuurlandschap en/of puur natuur?  

Brabants grootste opgave voor het voltooien van het Natuurnetwerk Brabant is het Helvoirts Broek, dat als een potentiële, ro-
buuste natuurverbinding tussen de Kampina en de Loonse Drunense Duinen/De Brand ligt. De provincie heeft op de kaart ge-
bieden aangewezen (en geld gereserveerd) voor de realisatie van het Natuurnetwerk.  Meer 

Geboorteboom 

Burgerinitiatief KANT zou graag de eerstgeborene in Helvoirt Avey de Koning een geboorteboom willen aanbieden en het kind 

op deze manier via een geboorteboom te verwelkomen. We willen dit ook doen omdat Helvoirt in 2021 bij Vught komt. Deze 

bijzondere aangelegenheid willen we niet zonder tromgeroffel voorbij laten gaan. Meer 

Jeugdnatuurwacht Vught 

 

Kant    

NMV wordt afdeling van IVN-Natuureducatie 

Eind vorig jaar heeft het bestuur besloten de huidige Stichting Natuur- en Milieugroep Vught om te zetten naar een afdeling 
van IVN-Natuureducatie. We worden dan een vereniging met de naam IVN-Natuur- en Milieugroep Vught. Het besluit is geno-
men omdat we als onderdeel van het IVN meer mogelijkheden krijgen om onze achterban uit te breiden en mensen uit Vught, 
Cromvoirt en Helvoirt daadwerkelijk lid te laten worden van de nieuwe vereniging. Meer 

Paddentrek Hoevensestraat  

 Sneeuw fataal voor kerkuilen Meer en Reconstructie N65  Meer  

 
Vogelwerkgroep Duinboeren Cromvoirt  



 

 

Natuurlijk Vught lente 2021  

De Vogelwerkgroep zag vorig jaar een slechtvalk vertoeven op de toren van de Pe-
truskerk. Het zal toch niet waar zijn? Is dit toeval of heeft de slechtvalk deze kerk ge-
kozen als nieuwe broedplaats? Is het er eentje? Is het een mannetje? En zo ja, is er 
ook een vrouwtje? Even waren we blij verrast en we namen contact op met de 
Slechtvalkenwerkgroep. Wat is nu verstandig om te doen? Moeten we een nestkast 
plaatsen? In overleg met de Petrus en de slechtvalkengroep is toen boven in de toren 
een kast geplaatst. Toen die er eenmaal stond was de slechtvalk verdwenen en hij 
kwam niet meer terug. 

Een paar weken geleden zagen de leden van de Vughtse vogelwerkgroep de slechtvalk weer op de kerk. Nu niet 
één, maar twee! En één keer zelfs nog een derde! De Slechtvalkenwerkgroep werd erbij gehaald en er werd boven 
in de goot gezocht naar prooiresten. Dat is toch wel even een opgave, kijk maar naar de foto’s in de bijlage. Dit jaar 
blijkt het tweetal toch wel verliefd te zijn. We horen allerlei kekke geluidjes die erop wijzen dat er wat staat te ge-
beuren. Maar wat??? We praten jullie in de volgende nieuwsbrief helemaal bij, want meer weten wij op dit mo-
ment ook niet… Lees meer op NMV. 
 
Peter Maessen  Vogelwerkgroep Vught 

Vogelwerkgroep in extase 
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Eind februari in de avond hebben Peter en Louis zo’n 150 padden helpen oversteken op de zui-
delijke Hoevensestraat bij het Zwaluwterrein. Er worden op dat stuk, ondanks dat het een zand-
weg is, veel overstekende padden doodgereden. Dat wilden ze voorkomen door de padden een 
handje te helpen bij hun tocht van de ene naar de andere poel. Ze pakten ze van de weg en 
brachten ze in veiligheid aan de andere kant.  
De padden trekken van de ene naar de andere poel om daar te paren en eitjes af te zetten. 
Soms zat er een mannetje op het (grotere) vrouwtje en liftte hij heerlijk met haar mee. Het pa-
ren vindt overigens pas na de oversteek in het water plaats. Het Brabants Dagblad heeft verslag 
gedaan van het overzetten van de padden. Peter heeft de gemeente gevraagd de weg af te zet-
ten tot eind maart om verder platrijden van de padden tegen te gaan. In ieder geval komt er een 
waarschuwingsbord: ‘Pas op, paddentrek’. 
 
Peter Maessen (Jeugdnatuurwacht) en Louis Roes (NMV) 

   

 NMV wordt afdeling van IVN-Natuureducatie 

 Eind vorig jaar heeft het bestuur besloten de huidige Stichting Natuur- en Milieugroep Vught om te zetten naar een 
afdeling van IVN-Natuureducatie. We worden dan een vereniging met de naam IVN-Natuur- en Milieugroep Vught. 
Het besluit is genomen omdat we als onderdeel van het IVN meer mogelijkheden krijgen om onze achterban uit te 
breiden en mensen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt daadwerkelijk lid te laten worden van de nieuwe vereniging. 
Het IVN beschikt over een ruim netwerk op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid waar we veel voor-
deel van kunnen hebben. Bovendien biedt zij een ruim pakket van cursussen en excursies aan. De beleidsgroep van 
de huidige NMV blijft bestaan en kan ook onder de vlag van het IVN onafhankelijk adviezen blijven uitbrengen over 
plannen van de gemeente en particulieren. Het komende jaar wordt benut om de ‘ombouw’ verder te regelen. 
Wordt vervolgd dus! 
  
Johan Smeulders Voorzitter NMV 

Paddentrek Hoevensestraat 
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Corona en Jeugdnatuurwacht  

 

Wat een jaar, beste mensen. Wie had ooit gedacht dat de natuur ons zo kon tegenwerken? Wie had kunnen beden-
ken dat wat wij zo fascinerend aan natuur vinden, ons programma zo in de war kan sturen. Hoe kleurrijk de virus-
deeltjes dan ook zijn afgebeeld in de media; het is een moeilijke tijd waarin we vele maanden onze deuren moesten 
sluiten. Tegelijkertijd liet de natuur ons zien hoe prachtig ze kan zijn!  Een mooie, witte deken bedekte ons land-
schap en in de ochtendzon was het net of er allemaal diamantjes op het sneeuwdek lagen. En wat hebben we ge-
noten van de ijspret.  
Ondertussen hadden we JNW-leden wel de thuisopdracht gegeven om zich voor te bereiden op de landelijke vogel-
telling. Door de weersomstandigheden ging de landelijke mollentelling in het weekend van 12 februari niet door, 
maar ineens ging de natuur in de hoogste versnelling. Van min tien graden naar plus zeventien graden. Mensen 
genieten, het maakt ze vrolijk. Wat heeft de natuur toch veel invloed op ons welzijn. Ook de mollen werden weer 
actief, er zijn veel molshopen geteld. En dan begint het bij de jeugd van de JNW echt te kriebelen. Op 27 februari 
zijn we op ons eigen terrein dan toch begonnen met activiteiten, zoals het herkennen van takken en knoppen van 
bomen. Ons jeugdbestuur (Danique en Merlijn) heeft daarna de jeugd nog even flink beziggehouden met het spel 
‘fruitmandje’. 
 
Peter Maessen Jeugdnatuurwacht Vught 

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in november vorig jaar is er een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Er 
is er ook een college van burgemeester en wethouders gevormd. De nieuwe coalitie, bestaande uit D’66, VVD, PvdA
-Groen Links en het CDA heeft een globaal akkoord gemaakt dat de komende maanden wordt uitgewerkt. Maat-
schappelijke instellingen  en burgers worden van harte uitgenodigd input te leveren voor die uitwerking. 
 
Een delegatie van het bestuur van NMV heeft onlangs een gesprek gehad met het college. Een prettig overleg waar-
in wij onze doelstellingen en organisatie nog eens hebben toegelicht. Concreet is er gesproken over de opgave om 
duizenden bomen te planten in Vught, over onze zorgen over de ontwikkeling van de IJzeren Man en over de pro-
blematiek van de N65.  
 
Het nieuwe college wil komen tot een platform van ‘groene organisaties’ in Vught, dat samen met de gemeente tot 
een Green Deal moet leiden. Daarvoor is de samenwerking gezocht met KANT (klimaatadaptatie), VET en HOT 
(energietransitie). Het begin is hoopvol, de ambities zijn groot. Wel hebben wij in ons gesprek aangegeven dat er 
dan ook middelen moeten zijn, in de vorm van geld en personeel, om die ambities waar te maken. Met spanning 
wachten we het vervolg af, wij zijn er klaar voor! 
  
Johan Smeulders Voorzitter NMV 

Green deal 

Sneeuw fataal voor kerkuilen          

De week sneeuw in februari is een aantal kerkuilen fataal geworden. Een kerkuil jaagt vooral op (spits)muizen, die 
zich goed kunnen verbergen onder de sneeuw, onzichtbaar voor de dieren die zich hieraan tegoed doen. Inmiddels 
zijn er vijf dode kerkuilen bekend in onze omgeving. Steenuilen echter lijken zich in leven te hebben 
gehouden met hun voorraadje aan muizen, die ze vaak in het portaal van hun kast leggen. Ik heb in 
ieder geval geen bericht ontvangen over dode steenuilen. 
Waar ik naar kijk, als ik een dode vogel zie: 
-Is hij erg mager? Als dit zo is, dan steekt zijn borstbeen heel erg uit, terwijl daar juist de spieren en 
vet moeten zitten (zoals kipfilet). 
-Heeft hij verkrampte tenen? Dit kan een signaal zijn van vergiftiging.Heeft hij pootringen om? Zo 
ja, dan kun je dat doorgeven via www.griel.nl. Je kunt het ook aan mij melden 
(sietskevanmaren@gmail.com). 
     Sietske van Maren 
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Burgerinitiatief KANT zou graag de eerstgeborene in Helvoirt Avey de Koning een geboorteboom willen aanbieden 
en het kind op deze manier via een geboorteboom te verwelkomen. We willen dit ook doen omdat Helvoirt in 2021 
bij Vught komt. Deze bijzondere aangelegenheid willen we niet zonder tromgeroffel voorbij laten gaan. 
 Door deze actie hopen we andere mensen te stimuleren om ook bij een geboorte van een (klein)-kind een geboor-
teboom te gaan planten. De meerwaarde voor het milieu van bomen te planten, hoeven we denk ik u niet uit te 
leggen. De ouders van Avey zullen zelf de geboorteboom uitzoeken. We willen er graag een officiële gelegenheid 
van maken op 29 maart. Dat wil zeggen de baby en de ouders erbij betrekken. 
De Media is uitgenodigd. De burgemeester en mensen van KANT en beheer openbare ruimte zullen aanwezig zijn. 
Door corona maken we er geen groots evenement van.    
 
Namens KANT welkom@welkombijkant.nl   www.welkombijkant.nl 

Cultuurlandschap en/of puur natuur?  

Brabants grootste opgave voor het voltooien van het Natuurnetwerk Brabant is het Helvoirts Broek, dat als een po-
tentiële, robuuste natuurverbinding tussen de Kampina en de Loonse Drunense Duinen/De Brand ligt. De provincie 
heeft op kaart gebieden aangewezen (en geld gereserveerd) voor de realisatie van het Natuurnetwerk. Bovendien 

heeft ze hierop ook in detail aangegeven wat voor soort natuur waar moet komen.  
Op dit moment ligt er, voor het overgrote deel, in het Helvoirts Broek een ambitie voor graslan-
den met meer of minder floristische waarden. De openheid (en deels de cultuurhistorie) van het 
oude beekdal wordt hiermee in stand gehouden. En natuurlijk is daar veel voor te zeggen. Maar 
net zo goed zou hier (moeras-)bos kunnen komen, wat ook aan een aantal zeer nobele doelen 
zou bijdragen. Want waar iedereen het inmiddels wel over eens is, is dat we in Nederland meer 
bos willen. Bomen leggen CO2 vast in het hout, kunnen een gezonde bodem vormen die datzelf-
de doet en tegelijkertijd houden ze water vast en temperen ze hitte.  

Ook voor het bevorderen van de oorspronkelijke biodiversiteit zijn bomen belangrijk. Door houtige soorten, die hier 
van nature ook voorkwamen, toe te voegen of de kans te geven zich te spontaan vestigen, maken we de natuur ter 
plekke duurzaam zelfredzaam. Natuurbos vergt namelijk veel minder beheer dan cultuur-natuur.  
Het is vooral een kwestie van smaak en visie of je gaat voor een open landschap of een meer gesloten bos. Of juist 
een tussenvorm kiest, waarbij je een arcadisch landschap kan laten ontstaan met een afwisseling van bos en open 
delen. Voor die laatste variant pleit het bestuur van de NMV. Dat betekent dat we hierover het gesprek willen aan-
gaan met het Brabants Landschap en de gemeente. Want nu kunnen er nog keuzes worden gemaakt voor de verde-
re toekomst van deze zo belangrijke schakel in het Brabantse Natuurnetwerk. 
 
Johan Smulders  

 

  
  

Geboorteboom 

Nagekomen bericht: Reconstructie N65  

De reconstructie van de N65 zou veel schade opleveren aan de Vughtse natuur. Om dat te voorkomen heeft NMV 
een beroepschrift gestuurd naar de Raad van State. Wij willen minder stikstofschade voor de Drunense Duinen, her-
plant van alle ca. 750 (!) te kappen bomen en geen lozing van vuil wegwater op de Vughtse Hei.  
Intussen hebben de gemeente en provincie al toegegeven dat het plan niet goed was. De stikstofberekening klopt 
inderdaad niet. NMV krijgt daarin alsnog gelijk. Ze gaan nu kijken of er compensatie moet komen, iets waar NMV 
voor pleit. Ook wordt nu erkend dat alle bomen een herplantplicht hebben, zoals wij betoogden. NMV wil meepra-
ten over hoe, wat en waar. En voor het wegwater komt er een extra vuilfilter, dit is ook al toegezegd.  
NMV is niet tegen de reconstructie, maar stelt als voorwaarde dat de natuur geen schade mag lopen. Dat gaat de 
goede kant op. Later dit jaar is de zitting bij de Raad van State, die nog in 2021 uitspraak wil doen. Tot dat moment 
gaat er niets gebeuren, zo is toegezegd. Ook mag er geen boom gekapt worden voordat alles goed is geregeld, vindt 
NMV. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak al vastgelegd dat er voorlopig geen schop de grond in gaat. En 
geen zaag de boom in.  
  
Sander Wieringa 


