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3 vragen aan ... 
  Mees van der Wulp
Mees van der Wulp (65) is vrijwilliger bij 
Natuurmonumenten, één van de partners in het 
natuurontwikkelingsproject Blues in the Marshes. In 
natuurgebied de Honderd Morgen inventariseert hij 
bijzondere planten die hier opkomen nadat de grond is 
afgegraven. “Er groeit zoveel moois.”

1. Wat is uw bijdrage in het natuurontwikkelingsgebied?
“In ben sinds 2008 vrijwilliger bij Natuurmonumenten. In 
de Honderd Morgen, waar twee jaar geleden al grond is 
afgegraven, tel ik plantensoorten, om zo de ontwikkeling 
van de natuur in kaart te brengen. Heel lang werd hier door 
boeren alleen maar maïs verbouwd. Het is nauwelijks voor te 
stellen wat er nu allemaal groeit en bloeit!” 

2. Wat is al te bewonderen?
“In de lente- en zomermaanden stond de Honderd Morgen 
in vuur en vlam met de verbluffend mooie kleuren van grote 
ratelaar, echte koekoeksbloem, blauwe knoop, duizend 
guldenkruid en moeraswolfsklauw. Na de eerste maaibeurt 
verschenen ineens 15 ooievaars. En er scharrelen altijd wel 
patrijzen rond. Ook heb ik kleine vuurvlinders, zandoogjes, 
landkaartjes en icarusblauwtjes gezien.”

3. Hoe ervaart u deze transformatie?
“Ik woon mijn hele leven in ’s-Hertogenbosch en omgeving. 
Als klein jongetje las ik thuis de verzamelalbums met 
natuurprenten van Jac. P. Thijsse. Daar is mijn fascinatie 
voor natuur ontstaan. Als het even kon trok ik naar buiten. 
In al die jaren heb ik niet ervaren wat zich nu voltrekt in de 
Honderd Morgen. Door zadenrijk maaisel uit de Moerputten 
uit te rijden, en door verwaaiing, is in korte tijd een enorme 
variëteit ontstaan. Ik kijk nu al uit naar wat zich straks in het 
Vlijmens Ven zal afspelen.”

Snertwandeling Vlijmens Ven, kom ook!
Op zaterdag 29 november is er om 11.00 uur een 
snertwandeling over de gebiedsinrichting van 
het Vlijmens Ven en/of De Ham. Vertrekpunt 
voor geïnteresseerden en omwonenden is het 
infocentrum aan de Ruidigerdreef 10. Na afloop is er 
voor iedereen een kom snert. U kunt zich hiervoor 
opgeven via howabo@mvogroep.nl.
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Eind augustus werd al een feestelijk startsein gegeven. 
Bij een bijeenkomst in de Honderd Morgen staken 120 
aanwezigen op symbolische wijze de eerste schop in de 
grond. “Een kraan en een shovel verlagen op dit moment 
het maaiveld in Vlijmens Ven,” zegt Barry Gorissen van 
aannemer Martens en Van Oord, die de klus kreeg toege-
wezen. “De grond wordt tot op veertig centimeter diepte 
afgegraven. Deels gebruiken we de aarde voor de aanleg 
van kades die er voor zorgen dat toekomstig piekwater uit 
de Maas in het waterbergingsgebied blijft.”

Granaten gevonden
De start van de graafwerkzaamheden werd enige tijd 
vertraagd door munitieonderzoek. In 1944 lag het 
projectgebied onder vuur. Inmiddels zijn granaten en 
andere explosieve ladingen aan de oppervlakte gekomen. 
Een deel van het Vlijmens Ven is nu vrijgegeven. 

Lees verder op pagina 2

Verkeersplan beperkt overlast 
In het projectgebied ten zuidwesten van ‘s-Hertogen-
bosch blijft een groot deel van de afgegraven grond 
in het gebied; maar een deel wordt ook afgevoerd. 
Omwonenden moeten daarom tot eind 2017 rekening 
houden met vrachtwagens die aan- en afrijden. Om 
overlast bij het transport zoveel mogelijk te beperken is 
een aantal verkeersmaatregelen genomen.

De aannemer streeft er naar het verkeersplan op de 
volgende wijze in te voeren. Zo komen er tijdelijke 
in- en uitritten. Wegen zullen bestemd worden tot 
eenrichtingsverkeer.  Zandwagens rijden het gebied 
uit via de Vliedbergweg, Nieuwkuijkseweg en de 
Honderdbunderweg richting de A59. Om wegbermen 
te beschermen worden op de Honderdbunderweg 
enkele passeerstroken ingericht. Binnen het projectge-
bied rijden zandwagens, zoveel mogelijk via tijdelijke 
voorzieningen, van en naar de aan te leggen HoWaBo-
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http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.vlinderstichting.nl
http://www.aaenmaes.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.heusden.nl
http://www.bluesinthemarshes.nl
Facebook.com/bluesinthemarshes
http://ec.europa.eu/environment/life



