
Verslag regiowandeling 24 september in Vught 

In de morgen om 9.00 uur was er koffie en thee uit de kofferbak wat een verassing, Rinse 
was eerder terug van zijn camino. Met het druilerige weer toch wel heerlijk!! Met 
regenjassen en paraplu’s gaan we op pad, het regent niet echt hard het miezert een beetje 
maar alles is prachtig groen met hier en daar al wat verkleuringen door de herfst en met vele 
mooie zwammen en paddenstoelen onderweg. 

Liesbeth en Jan Spijkers hebben de wandeling uit gezet, en Jan loopt mee, we lopen door het 
bos en langs de IJzeren Man. Tussen 1868 en 1894 werd hier op de Vughtse heide zand 
gewonnen voor de stadsophoging van de wijk en voor de aanleg van de Kuilenburgse 

spoorbrug. Eerst werd het zand door 
arbeiders met kruiwagens naar het 
zandtreintje gebracht. Later kwam er 
een stoombaggermolen. De arbeiders 
waren hier niet blij mee want zij 
vreesden voor hun baan want toen ging 
het allemaal veel sneller de 
stoombaggermolen noemden zij de 
IJzeren Man. 

Verder gaan we door het bos en komen 
dan bij Kamp Vught bij de fusilladeplaats heel indrukwekkend, In 1944 vonden hier de veel 
executies plaats vooral in augustus en september 1944. Op grond van het op 30 juli 1944 
door Hitler uitgesproken  Niedermachungsbefehl  
komt alle rechtspraak tegen  ‘saboteurs’ te 
vervallen en kunnen zij zonder enige vorm van 
rechtspraak ter dood worden gebracht. Wij 
worden er stil van. 

En verder gaat de tocht door het bos naar onze 
pauzeplaats bij de Boerderij waar ze werkelijk 
hele lekkere worstenbroodjes hebben een 
gezellige stopplaats. Er worden ervaringen 
uitgewisseld en gezelligheid kent geen tijd maar 
we stappen toch weer op!! 

Na de pauze gaat de tocht over de Vughtse heide waar het vroeger vaak een strijdtoneel was 
van aanvallen op den Bosch, en nu ziet het er zo vredig uit op de grote stille heide! 

Dan gaat het verder door het Bossche 
Broek dat tot 1629 een moeras was wat 
diende als natuurlijke verdediging van den 
Bosch. Rond 1940 wilde de gemeente den 
Bosch hier gaan bouwen maar gelukkig 
hebben natuurbeschermers zich succesvol 
ingezet om het gebied te behouden als 
natuurgebied. Gelukkig!!! Gelukkig!!! Het 
zijn nu voedselrijke natte graslanden met 
heel veel plantensoorten: de echte 
koekoeksbloem, grote ratelaar, kale 

jonker en de watergentiaan. Er zijn vele weidevogels, moerasvogels en watervogels.  

 

 

 



De kievit, grutto, watersnip, rietgors, sprinkhaanrietzanger, nonnetje, pimpernelblauwtje en 
de grote modderkruiper. En dan gaan we over het pontje het Bossche Broek weer uit. 

We wandelen weer langs het Drongelens 
Kanaal en zelfs over het water met een 
vlonder heel speciaal links en rechts water 
en daar loop je dan overheen een mooie 
ervaring. En dan komen we aan het eind 
van onze tocht die ging door vele mooie 
natuurgebieden van Vught. Prachtig om dit 
allemaal ervaren te hebben en dan maakt 
zo’n beetje regen niets uit! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mientje van de Graaf 

       Zie hier voor een foto-/ filmpresentatie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVJNa-zdjrg&t=16s

