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Zeldzame vlinder

In de zomermaanden kun je het uiterst zeldzame 
pimpernelblauwtje ontdekken in de bloemrijke 
graslanden van de Moerputten. Deze vlinder is uniek 
voor Nederland, hij leeft alleen hier! De vrouwtjes leggen 
hun eitjes op de bloemen van de grote pimpernel, een 
plant die groeit in blauwgraslanden. De rupsen leven in 
de nesten van knoopmieren. Ontbreken deze mieren en 
planten, dan kan het pimpernelblauwtje haar levenscyclus 
nietvoltooien. Om de overlevingskansen te vergroten, is 
het leefgebied van de vlinder flink uitgebreid. In een goed 
vlinderjaar kunnen ‘zwervers’ uitvliegen naar Honderd 
Morgen en Vlijmens Ven om zich daar te vestigen.

Bijzonder blauwgrasland breidt uit

Onder de noemer ‘Blues in the Marshes’ is 170 hectare nieuwe 
natuur ontwikkeld. Oude landbouwgronden zijn omgetoverd in 
bloemrijke hooilanden waar planten en dieren zich weer thuis 
voelen. ‘Blues’ staat symbool voor het pimpernelblauwtje, een 
zeldzame vlinder die nu alleen nog in de Moerputten voorkomt. 
‘Marshes’ verwijst naar de blauwgraslanden, waar je bijzondere 
planten kunt ontdekken, zoals blauwe knoop, grote pimpernel, 
orchideeën, moeraskartelblad en blauwe zegge. Om de natuur een 
handje te helpen, zijn plaggen blauwgrasland van de Moerputten 
verplaatst naar Vlijmens Ven en Honderd Morgen. Het resultaat is 
spectaculair! Veel van de soorten hebben nu al een plekje gevonden 
in de nieuwe graslanden, waaronder de zilveren maan. 

Verrekijker in de hand

Weidevogels hebben de ruimte gekregen. En dat is te 
merken! Voor vogelliefhebbers valt er veel te ontdekken. 
Zo kun je de watersnip ‘spotten’. De veldleeuwerik leeft 
er, met zijn spectaculaire zangvluchten in het voorjaar. 
Vanaf grote hoogte vliegt het mannetje luid zingend 
naar beneden, om zo een vrouwtje te verleiden. In de 
wintermaanden kun je op de ondergelopen graslanden 
allerlei ganzen en grote groepen overwinterende kleine 
zwanen zien neerstrijken. En het hele jaar door leven er 
tal van eendensoorten in het gebied. Kortom, vergeet je 
verrekijker niet!

‘Wilde’ ontmoeting

Fiets je over de Heidijk of wandel je 
richting schemer door het gebied? Dan 
kun je zomaar getrakteerd worden op een 
ontmoeting met een sprong reeën. Deze 
herkauwers zijn echte fijnproevers. Ze 
genieten onder meer van de kruidenrijke 
hooilanden, boomblaadjes, -knoppen en 
twijgjes. In het gebied leven ook dassen, 
maar deze prachtige dieren zijn erg schuw 
en zul je niet snel zien. 

Halvezolenlijntje

In het landschap staan twee markante bruggen: de 
Moerputtenbrug en de Venkantbrug. Ze waren ooit 
onderdeel van het spoorlijntje ’s-Hertogenbosch-Lage 
Zwaluwe. Het 19e eeuwse lijntje werd in de volksmond 
het ‘Halvezolenlijntje’ genoemd, waarschijnlijk 
omdat er veel halfproducten, zoals schoenzolen en 
leer, naar de schoenindustrie in de Langstraat over dit 
spoor werden vervoerd. Tegenwoordig zijn de bruggen 
toegankelijk voor wandelaars en kun je op deze historische 
plekken genieten van het uitzicht.

Leven in de sloot

De waterkwaliteit is met grote sprongen vooruit 
gegaan. Kwelwater borrelt weer vrij omhoog. In de 
sloten van het Vlijmens Ven groeien prachtige krans-
wieren. Ze zijn een indicator voor schoon en helder 
water, waar ook kleine waterdiertjes en vissen van 
profiteren. Zoals de grote modderkruiper, die hope-
lijk in aantal zal toenemen; de langgerekte vis is op 
nog weinig plekken in Nederland te vinden.
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