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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling Vughtse Hei 

Datum         : zondag 10 december 2017 

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : Kerk te Liempde  
 

 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 

Op zondag 10 december 2017 organiseert NWG Liempde een wandeling door de 

Vughtse Hei.  
 

Ooit strekte de heide zich uit van Den Bosch tot Helvoirt. In de loop der eeuwen 
is daar slechts 75 ha. van over gebleven, die bovendien grotendeels bebost is 

geraakt. Vrijwilligers van Natuur- en Milieugroep Vught doen hun uiterste best 
om te zorgen dat het heideveld dat behouden is gebleven, niet bedekt raakt 

door boomgroei. Zo krijgt de Klokjesgentiaan weer kans om tot bloei te komen. 
De Vughtse Hei staat officieel nog als militair oefenterrein te boek. Dat 

herinnert aan de indrukwekkende militaire historie van het gebied. In 1600 
werd hier de “Slag van Lekkerbeetjen” uitgevochten, ook wel het laatste 

Middeleeuwse riddergevecht genoemd. Tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch 
(1629) vormde de Vughtse Hei de uitvalbasis voor de Hollandse belegeraars. 

Twee eeuwen later werden er de zogenaamde lunetten aangelegd, 
verdedigingswerken tegen een eventuele inval van de nét zelfstandig geworden 

Belgen. Vught is altijd bekend geweest als garnizoensplaats en telt nu nog 

steeds meerdere kazernes, die aan de rand van de heide liggen.  
 

Tegenwoordig is de Vughtse Hei geliefd bij recreanten, die in de natuur rust 
zoeken of er zich juist uit willen leven. Daarom kan het soms behoorlijk druk 

zijn op de vele paden. Ondanks alle drukte voelen vele vogelsoorten zich er 
thuis. Boomklever, Boomvalk, Wielewaal en Zwarte Specht zijn enkele van de 

bijzondere vogelsoorten die je er met wat geluk tegen kunt komen.  
Ons bestuurslid Ton Popelier (oud-inwoner van Vught) zal ons rondleiden en 

wijzen op de bijzonderheden van het gebied.  
Verzamelen om 9 uur bij de kerk van Liempde, waarvandaan we carpoolend 

vertrekken naar het startpunt (P tegenover Partycentrum Vughtse Heide, 
Loonse Baan 155, Vught)  
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