
 

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

Zomer 2021 

 

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 . 
 
 

Slechtvalken DePetrus Vught:  Wat is er gebeurd?? 

Na de zomer zal de Raad van State zich buigen over de bestemmingsplannen voor de reconstructie van de N65. De 
NMV is partij in die rechtszaak.  Meer... 

 

 

 

Het zag er zo veelbelovend uit. Er werd gebroed en in tweede helft april verwachtten we jonge slecht-
valkjes. Met meer activiteit van de ouders, voeren, geluidjes… Helaas merkten we daar niets van. Wel 
was het gedrag van de slechtvalken veranderd. Zowel de man als de vrouw waren veel minder aanwe-
zig en van voeren leek al helemaal geen sprake.  Meer... 

 Een lintje voor Peter  

We hadden het er binnen Natuurlijk Vught al vaker over gehad: Peter verdient een lintje. 
Maar het is nog een hele heisa om dat in gang te zetten en onze eerste poging mislukte 
dan ook. Gelukkig ondernamen zijn eigen dochter en de voormalig voorzitter van de Jeugd-
natuurwacht een tweede poging,      Meer ...          

 

Minder maaien, meer bloemen  

Door niets te doen, kun je een grote bijdrage leveren aan de natuur. Want door minder vaak gras te maaien, stimu-
leer je op een eenvoudige manier de biodiversiteit. Dat is het idee achter Maai Mei Niet van de landelijke Bijen  
stichting. Meer... 

Zonneweides en windmolens 
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Ook Vught moet een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dus komen er windmolens en zonnevelden in Vught. 
Voor zonnevelden wordt gedacht aan de Gement. leveren veel meer geld op. Meer... 

Hulploket voor alle tuinvragen! 

Heb je een leeg hoekje in de tuin waar je niet weet wat je er mee moet doen? Wil je meer planten in je tuin, maar 
heb je geen idee hoe je het moet aanpakken? Word je gek van al het onkruid in je tuin? Dan is de redding nabij: 
KANT gaat je helpen. Wij introduceren namelijk de Tuincoach! Meer... 

Jeugdnatuurwacht Vught 

 

Kant    

Broekbos ongerept houden 

De gemeente wil direct ten noorden van het Fort Isabella een fietspad aanleggen: van de Reutsedijk over het Dron-
gelens Kanaal, richting Gement. Het half verharde pad loopt dwars door een stukje waterrijk en ongerept broekbos 
(een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos).  Meer... 

Gevecht om de N65 

 KANT organiseert tweede open tuinenroute op zaterdag 10 juli                                                                             Meer... 

 
Vogelwerkgroep Duinboeren Cromvoirt  
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http://jnw-vught.nl/
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Het zag er zo veelbelovend uit. Er werd gebroed en in tweede helft april verwachtten we jonge slechtvalkjes. Met 
meer activiteit van de ouders, voeren, geluidjes… Helaas merkten we daar niets van. Wel 
was het gedrag van de slechtvalken veranderd. Zowel de man als de vrouw waren veel min-
der aanwezig en van voeren leek al helemaal geen sprake. 
Tegelijkertijd was er, op nog geen vier kilometer afstand, onrust rondom de slechtvalkenkast 
op het provinciehuis. Het residentiële mannetje daar werd verdreven door een ander man-
netje. Die nieuwe bleek nogal een profiteur, want hij teerde op het voer dat het vrouwtje 
daar voor haar jongen aanbracht. Nu haar eigen man verdreven is staat zij alleen voor de 
klus. Voor de camera was ook te zien dat het vreemde mannetje een van haar twee kuikens 
consumeerde. Dit mannetje lijkt veel op het mannetje van DePetrus. Overigens groeit het 
overgebleven jong van het provinciehuis voorspoedig; moeder zorgt er zeer goed voor.  
Ze zijn te volgen via www.werkgroeproofvogels.nl. Kies vervolgens onder ‘roofvogels’ de ‘live beelden slechtvalken’. Er is een binnen- en een 
buitencamera. 

Donderdagmorgen 6 mei om 9 uur stonden we weer op de Lambertustoren. Ons vermoeden dat er geen activiteit 
in de nestkast was werd bevestigd: hij was leeg. Gedurende het uur dat we daar stonden hebben we geen bewe-
ging waargenomen en er werd geen voer aangebracht. Wel zat een mannetje op een van de driehoekjes. Gecheckt 
op de camera van het provinciehuis: daar was op dat moment geen mannetje. En later, toen ‘ons’ mannetje weg 
was, was er wel een op het provinciehuis. Zou het dan toch hetzelfde mannetje zijn? Maar vergelijking achteraf van 
tijdstip van fotograferen van het mannetje hier met tijdstip mannetje voor de camera daar maakt dat onwaarschijn-
lijk. Dan zou hij wel heel snel heen en weer hebben moeten vliegen. Dus hoogstwaarschijnlijk toch een ander man-
netje. 
Inmiddels zien we hier op DePetrus weer twee slechtvalken, maar of het dezelfde man en vrouw zijn? ‘Onze’ vrouw was ge-
ringd, maar die ring hebben we nooit kunnen uitlezen. ‘Onze’ man was ongeringd (evenals de nieuwe op het provinciehuis). 
We kunnen alleen maar gissen naar wat er gebeurd is. Hoe dan ook, Het blijkt dat de nestkast en DePetrus in trek zijn. De laat-
ste dagen nemen zelfs houtduiven geregeld een kijkje in de kast… Een goede uitgangspositie voor het volgende broedseizoen. 
Om wispelturige slechtvalken beter te kunnen volgen en iedereen in het dorp mee te laten genieten gaan we in september/
oktober een webcam installeren. Dat is een hele klus, waar veel betrokken partijen zich over moeten buigen. Daar wordt nu 
het nodige voorwerk voor gedaan. We blijven benieuwd naar jullie waarnemingen. Zie je iets wat je wilt melden, of heb je vra-
gen? Neem dan contact met ons op via vogelwerkgroepvught@gmail.com.  
 

Marja Goossens, de Vogelwerkgroep Vught 

Slechtvalken DePetrus Vught:  Wat is er gebeurd?? 
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De gemeente wil direct ten noorden van het Fort Isabella een fietspad aanleggen: van de Reutsedijk over het Dron-
gelens Kanaal, richting Gement. Het halfverharde pad loopt dwars door een stukje waterrijk en ongerept broekbos 
(een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos). Bovendien kruist het pad een ecologische verbin-
dingszone voor fauna die tussen de Gement en de Bossche Broek loopt. De NMV pleit voor een betere plek en die 
is er, iets noordelijker. Maar dat is het grondgebied van ‘s-Hertogenbosch en Vught wil het graag op eigen grond 
houden. Volgens ons is dat geen goed argument. Een fiets- en wandelpad is prima, maar er mag geen schade aan 
de natuur ontstaan. De wethouder stelde dat natuurschade uitblijft, maar baseert zich op een ‘quickscan’ die grote 
gebreken vertoont. Wordt vervolgd. 
 
Ron Jasker  

   

Broekbos ongerept houden 

        © Piet van Asten Man in lucht 

http://www.werkgroeproofvogels.nl
mailto:vogelwerkgroepvught@gmail.com
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Gevecht om de N65 

 

 
 
 

 
Na de zomer zal de Raad van State zich buigen over de bestemmingsplannen voor de reconstructie van de N65. De 
NMV is partij in die rechtszaak. Wij zijn niet tegen de reconstructie van de weg, met onder meer enkele verdiepte 
tunnelbakken. Wél eisen we goede oplossingen voor de natuurschade die de reconstructie met zich meebrengt. Zo 
willen we een weelderige compensatie voor de ruim 400 bomen die gekapt worden. Ook willen we dat de grond-
waterstand op de Vughtse Hei met zijn IJzeren Man en Lunetten niet verder daalt. We hebben al lang geleden de 
fouten in de stikstofberekening aangekaart, die onlangs zijn erkend door de plannenmakers. De toename van stik-
stof schaadt de Drunense Duinen. Compensatie voor al die natuurschade is nu nog onvoldoende geregeld. Dat is 
onwettig en wij rekenen erop dat de Raad van State de plannenmakers verplicht tot passende maatregelen. Behal-
ve de beroepsprocedure voert NMV ook constructief overleg met de gemeente en de provincie. 
 
Sander Wieringa 

We hadden het er binnen Natuurlijk Vught al vaker over gehad: Peter verdient een lintje. Maar het is nog een hele 
heisa om dat in gang te zetten en onze eerste poging mislukte dan ook. Gelukkig ondernamen zijn eigen dochter en 
de voormalig voorzitter van de Jeugdnatuurwacht een tweede poging, waarvoor ook wij weer voor een stuk onder-
bouwing werden benaderd. Wij kennen Peter tenslotte al vele jaren als voorzitter van de Jeugdnatuurwacht en de 
Kwebbenwerkgroep, als actief lid van onze Vogelwerkgroep en Plantenwerkgroep én als iemand die geregeld op 
persoonlijke titel op de barricaden klimt voor de natuur in Vught. Daarnaast verdient Peter het lintje voor de man-
telzorg voor zijn moeder en zijn jarenlange inzet als docent op de HAS en ‘s-Hertogenbosch. 
We waren voor de feestelijke gelegenheid uitgenodigd om in Natuurpark De Kwebben op gepaste afstand een ere-
haag te vormen. Daar stonden op die mooie maandagochtend ex-collega’s, familieleden en lokale natuurvrienden 
‘onze Peter’ lof toe te zwaaien. Even dreigde er nog een ingreep van de lokale handhaver, maar gelukkig bleef dit 
bij een vriendelijk verzoek om de afstand zorgvuldig in acht te houden. In de tuin van de Jeugdnatuurwacht volgde 
nog een gezellig moment, waarbij Peter de aanwezigen glunderend bedankte voor deze eer. Peter is een man die 
zichzelf niet bijzonder graag op een podium zet, vandaar dat het tijd was dat dat door anderen eens goed gedaan 
werd. Dik verdiend Peter! 
 

Door niets te doen, kun je een grote bijdrage leveren aan de natuur. Want door min-
der vaak gras te maaien, stimuleer je op een eenvoudige manier de biodiversiteit. Dat 
is het idee achter Maai Mei Niet van de landelijke Bijenstichting. Natuur- en Milieu-
groep Vught, de JNW en KANT roepen de gemeente en particulieren op komende tijd 
niet te maaien. De groepen hebben op aantal plekken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt 
een ludiek bordje geplaatst met de oproep om niet te maaien.  
Door de bermen en grasvelden meer met rust te laten, komen er meer bloemen tot 
bloei, zoals madeliefjes en pinksterbloemen. Dit betekent meer nectar voor allerlei 

soorten insecten, zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Uit onderzoek is gebleken dat er tien keer zoveel wilde 
bijen zijn wanneer er minder gemaaid wordt. Zo ontstaat er meer evenwicht in de natuur en krijgen plagen en ziek-
ten minder kans. Doe mee en meldt je ‘maai mei niet’-gras aan bij de Bijenstichting. Kijk voor meer informatie op 
www.bijenstichting.nl, ww.welkombijkant.nl, www.jnw-vught.nl en nmvught.nl. 
 
Ankie Spierings 

Een lintje voor Peter   

Minder maaien, meer bloemen  
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Heb je een leeg hoekje in de tuin waar je niet weet wat je er mee moet doen? Wil je meer planten in je tuin, maar heb je geen 
idee hoe je het moet aanpakken? Word je gek van al het onkruid in je tuin? Dan is de redding nabij: KANT gaat je helpen. Wij 
introduceren namelijk de Tuincoach! 
Tuincoach Marleen van Tilburg gaat in de maanden juni en juli een inloopspreekuur houden bij het nieuwe energieloket van 
VET. Kom gerust langs met je tuinvraag, het gaat om een gratis adviesgesprek. Het maakt niet uit wat je onderwerp is. Neem 
foto’s of filmpjes van de situatie mee of een ontwerp als je dat hebt. Binnenlopen kan zonder afspraak, in geval van drukte be-
perken we het gesprek tot maximaal een half uur. Als de tuincoach in gesprek is, zul je dus wel even moeten wachten. 
Heeft je vraag meer tijd nodig of heb je liever dat Marleen bij jou in de tuin komt kijken? Ook dat kan. Maak dan een afspraak 
voor een uitgebreid tuinadvies, van twee uur, op locatie. Dit kan KANT echter niet kosteloos aanbieden, de kosten hiervan zijn 
50 euro. 
Op de volgende dagen is Marleen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur: zaterdag 5 juni, dinsdag 8 juni, dinsdag 15 juni, dins-
dag 22 juni, dinsdag 29 juni, zaterdag 3 juli, dinsdag 6 juli, dinsdag 13 juli, dinsdag 20 juli en dinsdag 27 juli. Locatie: energielo-
ket van VET, gevestigd in Theater de Speeldoos, Secretaris van Rooijstraat 13. Kijk voor meer informatie op welkombijkant.nl 

Zonneweides en windmolens 

Ook Vught moet een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dus komen er windmolens en zonnevelden in Vught. Voor zon-
nevelden wordt gedacht aan de Gement. Deze grond verpacht de gemeente nu aan boeren, maar zonneweides leveren veel 
meer geld op. Kan zijn, maar voordat je aan zonneweides begint, moeten, volgens NMV, eerst alle overheidsgebouwen, scho-
len, sporthallen, bedrijfsgebouwen, stallen en flatgebouwen vol gelegd worden met zonnedaken. Daarna moet je kijken naar 
‘zonnelinten’ langs auto-, spoor- en waterwegen. En als er toch nog een zonneweide komt, dan zodanig ruim van opzet dat het 
bodemleven blijft bestaan. Er wordt ook gekeken naar plek voor vier windmolens. Daar zou het Drongelens Kanaal voor in aan-
merking komen, maar in dit gebied vliegen veel beschermde vogelsoorten rond, waaronder de zogenoemde rode-lijst-soorten. 
Windmolens leveren een ontoelaatbaar gevaar op. De NMV is vóór duurzame energie, maar als de plannen de natuur schaden, 
span je het paard achter de wagen. 
    
Johan Smeulders 

 

  
  

Hulploket voor alle tuinvragen! 

KANT organiseert tweede open tuinenroute op zaterdag 10 juli                                                                              

Burgerinitiatief KANT organiseert voor de tweede keer een “open” tuinen route! Zaterdag 10 juli is er gelegenheid om te kijken 
hoe inwoners in Vught, Helvoirt of Cromvoirt hun tuin aanpassen aan het veranderende klimaat. Vorig jaar stelden 10 mensen 
hun tuinen open voor Gluren bij de Buren.  
Bent u trots op uw eigen tuin en wilt u deze graag aan anderen laten zien, stel uw tuin dan open voor deze speciale tuinenrou-
te.  
Aanmelding kan liefst in de komende weken al maar is mogelijk tot en met woensdag 23 juni via welkom@welkombijkant.nl of 
telefonisch via 06-54728007 (alleen als u niet over e-mail beschikt).  
Om te voldoen aan de RIVM-corona-richtlijnen gaan we ervan uit dat niet alleen tuineigenaren zich vooraf melden, maar ook 
de bezoekers. Dat hebben we vorig jaar, in september, ook zo gedaan. 
Klimaat-aangepaste tuinen 
Op de website van KANT staat veel praktische informatie die u kan inspireren om zelf aan de slag te gaan. Deze vaak eenvoudi-
ge maatregelen kunnen al bijdragen aan een groene en klimaatbestendige omgeving. Hoe leuk is het om zelf te gaan kijken en 
leren van elkaar. Dat spreekt pas écht aan! Steeds meer mensen zijn in deze tijd bezig met hun tuin. Tuincentra floreren en 
hebben het druk.  
Stichting KANT wil met deze “open” tuinenroute mensen aanmoedigen om elkaar zo op nieuwe ideeën te brengen. De bezoe-
kers van Gluren bij de Buren in 2020 waren enthousiast over hun tuinenbezoek. Ze vroegen aan ons of we dit jaar dit evene-
ment willen herhalen. Dit doen we met veel plezier.  
Heeft u al een mooie klimaatbestendige tuin? Laat die dan zien aan anderen.  
Is uw tuin al aangepast aan het veranderende klimaat? Om mee te doen hoeft u nog niet klaar te zijn. Een tuin in ontwikkeling 
is boeiend voor bezoekers. Heeft u al een regenton of wordt 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 via wel-
kom@welkombijkant.nl. 
U krijgt dan van ons een vragenlijst toegestuurd met vragen over uw tuin en op welke tijden u zaterdag 10 juli uw tuin wilt 
openstellen. Afhankelijk van de versoepelingen in het Coronabeleid maken we in juni bekend hoe we de bezoekregeling van 
een tuin insteken. Vorig jaar boden we iedere bezoeker een tijdslot aan van 45 minuten tussen 10 en 17 uur waarin maximaal 2 
personen tegelijk op bezoek konden komen. Dat werkte goed. Het is belangrijk dat uw tuin buitenom (dus niet via de woning) 
bereikbaar is, zodat mensen niet door uw huis hoeven te lopen. Dus tuinbezoekers en tuineigenaren meldt u aan.  
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