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sVLU nieuwsbrief 2018 
Elzensingel Kooldert (06-01-2018) 
De sVLU heeft de tweede elzensingel op 
Kooldert dit jaar afgerond. Door periodiek 
hakhout-beheer blijven singels als deze in stand 
en vormen een dichte haagstructuur. Tijdens 
een zeer natte werkdag (het had dagen 
geregend) zijn 25 sVLU vrijwilligers actief 
geweest. Met erwtensoep werd de dag 
afgerond.  

 

Nieuwjaarsreceptie Bedaf (07-01-2018) 
Voor het eerst in haar 29e levensjaar 
organiseerde de sVLU i.s.m. IVN en Vogelwacht 
een heuse Nieuwjaarsreceptie. Voorafgegaan 
door een stevige wandeling over Bedaf werd op 
de Karperdijk een toost op het nieuwe jaar 
uitgebracht met ruim 80 personen. 

Werkdag JeugdVogelwacht (20-01-18) 
De kinderen en haar begeleiders van 
JeugdVogelwacht hebben van het sVLU ook een 
stukje Klimaatbos geadopteerd. Maar liefst 18 
wilgen werden geknot. En het takhout…..daar is 
in Odiliapeel weer een vlechthaag van gemaakt. 
Vlechthagen lijken weer helemaal populair te 
worden/zijn. ……..Hoort zegt het voort!......  

 

Natuurwerkdag Eikensingel Knokerd (07-02-18) 
Dit jaar heeft sVLU maar liefst 80 meter 
ruilverkavelingssingel afgezet op de Knokerd. De 
slingerende takkenril in het midden van de 
singel biedt naast enig haagbeeld een welkom 
onderkomen voor struweelvogels en kleine 
zoogdieren. De afgezaagde stobben lopen bijna 
allemaal opnieuw uit als ze genoeg zonlicht 
krijgen. Enkele bomen zijn blijven staan om de 
tijdelijke kaalheid op te vangen en bieden een 
zangpost voor vogels. 

Knotten Leilinden Groenhoeve (16-02-2018) 
De 26-jaar oude leilinden voor de Groenhoeve 
zijn weer ontdaan van hun “hoofdtooi”. 
Vroeger stonden bij elke boerderij leilinden ter 
beschutting tegen westenwinden, regens en 
zon en voor de nectar voor de vele bijen. 
Door ze periodiek te snoeien vormt er zich een 
dichte haag meters boven de grond.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiio-_piNbaAhUJZlAKHSlUAUEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/algemeen/19691/stichting-de-groenhoeve-bestaat-25-jaar&psig=AOvVaw2f7-hfLe3T7tPWNBixS7RF&ust=1524767738551392
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 Goudhaantje van het jaar (20-02-2018) 
Op de jaarvergadering van de Vogelwacht is 
Chris van Lieshout verkozen tot het 
Goudhaantje van het jaar 2017. Dit voor zijn 
werk al die jaren en m.n. het laatste jaar als 
Wisentranger en coördinatie van de 
ErvenPlusUden-regeling via de sVLU. 

Snoeiwerk Dicoterrein (24-02-2018) 
De sVLU heeft 4 jaar het Dicoterrein beheerd 
en van de gemeente als dank de berkensingel 
mogen oogsten. Naast 2 motorzaagcursussen 
deze winter zijn op de kleine werkmomenten 
telkens kleine groepjes sVLUers actief geweest 
met de oogst van voornamelijk berkehout. 

 

 

Uitzaaien hooigraszaad Wijst (27-02-2018) 
Na een wat trage start is deze winter ongeveer 
10 ha voormalige akker en grasland ontdaan van 
haar teelaarde. Op deze maaiveldverlaging is 
door sVLU hooigraszaad uit blauwgraslanden 
gezaaid. De zaden in het hooi wat opgerold zat 
in  honderden hooibaaltjes vielen bij het 
uitzaaien op de schrale grond. Lopende deze 
zomer zullen de eerste soorten de kop op 
steken. Na enkele jaren zal deze 
kruidenvegetatie met zaad ook weer worden 
geoogst voor…..wellicht meer nieuwe Wijst.   

Vrijwilliger van het jaar 2017 (01-03-2018 
Ook op de ALV van het IVN afdeling Uden is 
Chris van Lieshout in het zonnetje gezet. Voor 
al zijn werk al die jaren en m.n. het laatste jaar 
als Wisentranger én medecoördinator van de 
jongste florawerkgroep én de coördinatie van 
de ErvenPlusUden-regeling via de sVLU. 
Dubbel proficiat Chris! 

 

 

 

Snoeiwerk Lage Randweg (02-03-2018) 
Na ook al in 2017 hier actief te zijn geweest 
heeft de sVLU vandaag de gehele 
elzen/eikensingel teruggezet. De stobben lopen 
op de zaagsnede weer uit en vormen binnen het 
jaar weer een dichte haag. Er zijn ook nog 
enkele struiken tussen geplant. 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidl-iEjNbaAhVBU1AKHYuwD7AQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ivn.nl/afdeling/uden/nieuws/vogelwacht-uden-benoemt-chris-van-lieshout-tot-goudhaantje-van-2017&psig=AOvVaw11bE83t6unx8s1uT-r4lG1&ust=1524768660681565
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Veldbezoek Kooldert (03-03-2018) 
In overleg met Staatsbosbeheer zijn de aloude 
beheerafspraken weer opgepakt en is het 
graslandbeheer met een plaatselijke agrariër 
besproken en daar waar nodig bijgesteld. sVLU 
heeft SBB verslag gedaan en zet zich in om o.a. 
de bloemenrijkdom weer terug te krijgen. Later 
dit jaar worden de hekkenslagen weer 
aangebracht en zal de waterhuishouding t.b.v. 
de vegetatie worden verbeterd.     

 

 

NL Doet Natuurwerkdag Bedaf (10-03-2018) 
Jaarlijks organiseert sVLU een natuurwerkdag 
op de Heide en heeft het bos aan de noordzijde 
van de heide flink teruggezet om o.a. voor de 
bijen meer diversiteit te verkrijgen. De 
vuilboompjes zijn blijven staan. De Heide wordt 
later dit jaar nog flink vergroot. 
 

Maasheggenvlechten Oeffelt (11-03-2018) 
Al jaren doen Ernest de Groot en Willem Peters 
mee met het NK Maasheggenvlechten. Dit jaar 
hebben zij assistentie gekregen van Udenaar en 
ook sVLU-er Hans de Goeij. Met 47 teams 
streden zij om de Gouden Hiep. Omdat we dit 
jaar wederom 6e werden gaan we dit jaar meer 
oefenen om in de top 5 te komen. Wederom 
stond een team uit Oeffelt op het podium. Die 
hebben zeker meer geoefend!!! 

 

 

Planten/zaaien op de “nieuwe”Wijst (23-03-18) 
Wederom heeft de sVLU geholpen. Dit keer zijn 
ruim 700 bomen en struiken aangeplant op 3 
hoekjes van onlangs ingerichte Wijst aan de 
Steeuwichtweg. Door maar liefst 14 
verschillende soorten aan te planten wordt de 
biodiversiteit ook meteen vergroot. De bosjes 
zijn als gebruikelijk tijdens het planten ingezaaid 
met gerst om de kruidengroei in het eerste jaar 
te onderdrukken. 
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NL Schoon Natuurwerkdag Uden (24-03-2018) 
Op tal van plaatsen wordt er geschoond. Zo ook 
in Uden waar ruim 250 personen binnen en 
buiten de bebouwde kom actief waren. De 
sVLU heeft met IVN de Opschoondag enkele 
jaren geleden overgenomen van de onlangs 
opgeheven Lokale Agenda 21. 
Goed voorbeeld doet goed volgen! 

 

 

Landschapspark Boekelsedijk (26-03-2018) 
De sVLU heeft de inrichting ter hand genomen 
samen met Engelen Groen van het nieuwe 
landschapspark. Het laatste plantsoen is 
geleverd. Tegelijk zijn er met de buren de eerste 
afspraken gemaakt over het beheer dat de sVLU 
komende jaren op zich gaat nemen. 

Herinplant Voor-gaard Patrijsweg (27-03-18) 
Met enkele vrijwilligers hebben we 4 
hoogstam-fruitbomen heringeplant in de 
voortuin van de Kersenboomgaard aan de 
Patrijsweg. Gelijktijdig hebben we op de 
erfgrens een knip en scheerhaag aangeplant bij 
de buren.  
 
 
 

 
 

 
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/knuppelbrug 

 

 
 

Startoverleg Crowfunding Knuppelbrug (28-03) 
In september wil de sVLU een knuppelbrug 
aanleggen die de Wijstgronden nabij Annabos 
toegankelijker maakt en waardoor het struinen 
wordt gezoneerd. Hiervoor is een geldbedrag 
nodig van ruim €10.000,= dat we denken bijeen 
te krijgen binnen 8 weken. De Crowdfunding 
startte op 1 april en dat was geen grap! 
 
 

https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/knuppelbrug
https://blog.voorjebuurt.nl/
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Kersenboomgaard de Boekelsedijk (31-03-18) 
Net voordat het voorjaar ontluikt heeft de sVLU 
in een zogenaamd “kleine werkmoment” nog 6 
hoogstam kersenbomen aangeplant bij fam. Van 
der Aa aan de Boekelsedijk. Deze aanplant is 
een geste omdat we hun leegstaande 
paardenstal de aankomende tijd mogen 
gebruiken voor de opslag van al ons sVLU-
gereedschap. Waarvoor dank! 

ErvenPlus Fase 2 dient zich aan (17-04-2018) 
Het zittende college van B&W Uden heeft in 
2018 opnieuw € 15.000,= beschikt aan het 
ErvenPlus project. De provincie Brabant zal dit 
bedrag weer verdubbelen en daarmee kan de 
sVLU de boer op deze zomer. Eerst worden de 
aangemelde erven in het buitengebied bezocht 
en vervolgens wordt een planvoorstel gemaakt. 
Deze winter zal het plantsoen en nestkasten 
weer gedistribueerd worden. De sVLU staat 
erop dit geheel in eigen hand uit te voeren en 
daarmee een vertrouwelijke band op te 
bouwen met boer, burger en buitenlui. 

 

  

Afscheid Proviciaal Coördinator (21-04-2018) 
Emiel Rijken nam op de Loonse en Drunense 
Duinen afscheid van 32 lokale coördinatoren 
van het eerste uur. Na 38 jaren heeft hij het 
stokje overgedragen aan Marjolein Jellema die 
het werk van de sVLU binnenkort komt 
aanschouwen. 
 
 
 
 

Jaarlijkse fietstocht sVLU ( 22-04-2018 ) 
De sVLU heeft op haar jaarlijkse fietstocht een 
rondje ‘om de oost’ gemaakt. Bij tal van 
projecten werd gestopt om het doel-specifieke 
verhaal te horen van de projecten die sVLU 
heeft uitgevoerd. Ruim 60 personen fietsten 
onder leiding van vrijwilligers ruim 25 km door 
het weidse land van de Peel.  
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Verhuizing sVLU gereedschap (28-04-2018) 
De sVLU heeft haar gereedschap verhuisd van 
Fam. De Bruijn naar Fam. Van der Aa aan de 
Boekelsedijk. Beide families veel dank. Frans en 
Anna hebben ons gereed een jaar onderdak 
verleend en waarvan wij bij elke werkmoment 
delen van het gereed kwamen halen of brengen.  
(foto: voor de baanderdeur Frans de Bruijn) 

Verhuizing sVLU gereedschap (28-04-2018) 
De sVLU heeft haar gereedschap verhuisd van 
Fam. De Bruijn naar Fam. Van der Aa aan de 
Boekelsedijk. Beide families veel dank. 
Voortaan kunnen we het gereedschap 
zelfstandig bereiken met een sleutel van de 
nieuwe poort in de eerder aangelegde 
boomgaard.  
(foto: 3e van links Adriaan van der Aa) 

 

 

Start bestrijding Jap. duizendknoop (15-05-18) 
sVLU is i.s.m. de gemeente Uden al jaren actief 
om de groei van de exoot Japanse 
duizendknoop de kop in te drukken. Ook op de 
Wijstgronden hebben we enkele haarden van 
deze zeer agressief groeiende planten. Door 
individuele behandeling lijkt dit te gaan slagen. 
De in Amersfoort ontwikkelde methode is niet 
de milieuvriendelijkste, maar tot nog toe de 
meest doeltreffende in Nederland. 

Afscheid Emiel Rijken (18-05-2018) 
Op deze warmste vrijdag in mei namen we 
afscheid van, de provinciaal coördinator 
vrijwillig landschapsbeheer, de heer Rijken. Met 
een receptie in café ‘t Groene Woud te 
Kasteren waren vele genodigden getuige van 
zijn hele oeuvre, wat zijn collega’s met een  
revue lieten passeren. Ook hebben sVLU 
afgevaardigden Ernest en Willem kennis 
gemaakt met zijn opvolger mevrouw Marjolein 
Jellema. 
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Inventarisatie Graslanden Wijst (24-05-2018) 
De 4 percelen grasland worden verschraald. 
D.w.z. dat het gras meerdere malen per jaar 
wordt gemaaid en afgevoerd. Door deze wijze 
van beheer probeert de sVLU de hoeveelheid 
fosfaten e.a. rijke mineralen terug te dringen. 
De jonge graslanden kennen hooguit 5 
plantensoorten, het paardenweitje 25 stuks en 
het nat-schraalland komt al aan de 70 
plantensoorten.  

Veld-Veldpoort-Veldpoorten (25-05-2018) 
De sVLU produceert aan de lopende band 
veldpoorten. Nagenoeg iedere vrijdagnamiddag 
zijn vrijwilligers van sVLU, zolang de voorraad 
strekt, actief op de Ambachtelijke Zagerij aan 
de Steeuwichtweg om veldpoorten te maken. 

 

 

Crowdfunding Knuppelbrug (25-05-2018) 
Maar liefst € 10.620,= was het resultaat van 2 
maanden mediaberichten. Ruim 125 personen 
hebben dit bedrag bijeen gebracht voor de 
nieuwe Knuppelbrug over de Wijst (breukrand) 
iets ten zuiden van het Annabos die in 
september zal worden aangelegd. 

Vrijwilligersdag BlauwRijk (26-05-2018) 
Alweer 3 jaar organiseren Ravon, Floron en 
Sovon, doelorganisaties voor respectievelijk 
Reptielen, Amfibieën, Vissen, Flora en Vogels, 
hun jaarlijkse vrijwilligersdag. Deze dag werd op 
Slabroek Uden gehouden omdat juist in Uden 
zoveel werk is verzet voor natuur en landschap 
door de plaatselijke vrijwilligers van IVN, 
Vogelwacht en sVLU. Maar liefst 140 
vrijwilligers uit Brabant kwamen hier op af. 

 

 

Aanleg 1e poel op het Zonnepark (26-05-2018) 
Het zonnepark aan de Zeelandsedijk nadert zijn 
afronding. Binnen de poorten op het park was 
er ook nog ruimte voor een heuse kikkerpoel. 
Daar zijn we blij mee en met dank aan Peter 
Adam die de poel zonder aanwijzingen van sVLU 
heeft aangelegd. Bedankt Peter.  
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Hooien als de Zon schijnt (28-05-2018) 
Enkele vrijwilligers van de sVLU hebben de 
eerste snede gras gehooid en “op de ruiter” 
gezet in de boomgaard aan de Morgenweg. 
Deze eerste activiteit heeft de sVLU echter 
tussen de buien door gedaan. 

De nieuwe akker in het zaad (28-05-2018) 
De sVLU heeft haar nieuwe akker aan de 
Schansweg in het zaad gezet. Na aanleg van 
een parkeerterrein heeft de sVLU de “bolle” 
akker in beheer gekregen en zal daar 
afwisselend zonnebloemen en wintergranen 
telen. Gelet op de tijd van het seizoen is er dit 
jaar facelia ingezaaid. Wat zullen de bijen 
smullen!! 

 

 

Opening Landschapspark De Meulenreek  
Op zondag 3 juni heeft wethouder Franco van 
Lankvelt in het bijzijn van ruim 125 bewoners uit 
de aangrenzende woonwijken het park 
geopend. De door Adriaan van der Aa 
ingezonden naam De Meulenreek prijkt op alle 
toegangen van het park. Op de open-dag 
kwamen 250 bezoekers af. Dit park wordt 
beheerd door de sVLU i.s.m. schaapsherder Dirk 
Geenen van Natuurgrazers. 

Avond4daagse Uden 05-06-2018 & 08-06-2018 
Op beide avonden hebben schoolkinderen van 
de Udense bassisscholen het fonkelnieuwe 
landschapspark doorkruist op hun 
avondvierdaagse. Gelijktijdig hebben 
vrijwilligers van sVLU de heg geknipt. Veel lof 
voor de bijzondere landelijke inrichting kregen 
we deze avonden van vele bekenden, ouders 
en grootouders. 
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Slootjesdagen ook in Uden ( 10-06-2018 ) 
Ook dit jaar heeft de sVLU samen met IVN ook 
weer in Uden de Landelijke Slootjesdagen 
georganiseerd. Wederom is in de grote poel in 
de Stadsweide en nabij de vistrap in het Broek 
geschept en gezocht naar amfibieën, reptielen, 
vissen en heeeeeel veel bisjes!!! 

Start Kersenpluk Patrijsweg ( 11-06-2018) 
Nog nooit in de 22 jarige bestaan van D’n Ujese 
Bogerd waren de kersen zo vroeg rijp. De ruim 
80 bomen van 7 soorten bloeiden afwissend in 
april en nu dragen ze afwisselend. De meikers 
wordt gretig afgenomen door de eerste kopers. 
 

 

 

Feest in de Maashorst (17-06-2018) 
Op deze grijze zondag hebben de 
natuurorganisaties de gemeente Uden geholpen 
met de opening van de vernieuwde schil om de 
Maashorst in Uden. Vanuit het provinciale 
project, Landschappen van Allure, hebben de 
Maashorst-gemeenten ikv Dreven en Driften 
recreatieve, groene en cultuurhistorische 
verbeteringen aangebracht om hun burgers 
naar de Maashorst te leiden.  

Start aanleg wandelpad Wijst (11-06-2018) 
Na een terreinbezoek is de subsidie 
aangevraagd van de door sVLU opgezette 
bypass voor een boerenwandelpad naar de 
Berg-en-Breukroute. Dit wandelpad verbind het 
nieuwe parkeerterrein aan de Schansweg van 
en naar de Wijst. 
 

 



 

10 

 

 

2e werkmoment Meulenreek (19-06-2018) 
Na een hele mooie opening op 2 juni en wat 
hooiwerk daaraan vooraf, hebben we deze 
mooie avond met 7 vrijwilligers nagenoeg alle 
melganzevoet met de hand verwijderd uit het 
bosplantsoen wat in maart is geplant door  
Engelen Groen. Helaas heeft het graan het niet 
kunnen winnen van deze ongewenste kruiden. 
Het bosplantsoen wat door sVLU zelf is 
aangeplant met de kids van de Wijde Wereld en 
De Vlieger tijdens de Boomfeestdag in 
november 2017 is wel goed aangeslagen tussen 
het vele graan. 
 

Hooien als de Zon schijnt Patrijsweg 20-06-18) 
Standaard gaat de sVLU pas hooien als de zon 
schijnt. De eerste maaibeurt heeft 20 juni 
plaats gehad en omdat er de volgende dag 
regen werd verwacht is het hooi op duintjes 
gezet om het zaterdag af te kunnen voeren. 
Op deze oudere foto, van vorig jaar, wordt nog 
een hooiruiter (ook wel eens muizenruiters 
genaamd) opgericht. 

 

 

Slot Kersenpluk Patrijsweg (21-06-2018)  
Ofschoon andere jaren de kersenpluk op de 
langste dag pas van start gaat, is die vandaag 
afgesloten. “We hebben een goed kersenjaar 
gehad”, vertelde Albert van Rosmalen. De 
Meikers en de Hedelfinger hebben het zeer 
goed gedaan dit jaar. In 10 dagen hebben de 
vrijwilligers van Albert zijn “vaste” team maar 
liefst 800 kilo kersen geplukt. Een heel mooi 
artikel in Brabants Dagblad was de “kers op de 
taart”. Anderdaags was de rij kopers 3 keer zo 
lang. Droevig was het om waar te nemen dat er 
dit jaar geen concurrentie was van onder 
andere de spreeuw.   

Knippen en scheren van hagen (23-06-2018) 
Als gebruikelijk gaat de sVLU na de langste dag 
aan de slag met de hagen rondom de 
kersenboomgaard. Maar liefst 280mtr worden 
dan aan 2 zijden ter hand genomen. Dit keer 
ook gelijktijdig met het hooi uit de “voor”gaard 
en het pad langs het infopleintje van het 
Klimaatbos.  
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Knipsel vergaren na bedrijfsongeval 27 & 30-06 
Woensdagavond 27 juni hadden we al het 
knipsel van de hagen bijeen geharkt en dachten 
we met de balastkruiwagen het af te voeren. Na 
een klapband kwam het werk stil te liggen en 
hebben we met hulp van de ANKB de kar 
zaterdag 30 juni gerepareerd en alsnog het 
knipsel afgevoerd.  
 

Amovatie Dico hekwerk door sVLU (26/28-06) 
Het 4 jaar door sVLU beheerde Dicoterrein gaat 
bebouwd worden met woonhuizen. De 
tijdelijke natuur wordt verruild voor 
permanente bewoning. Als dank hebben wij het 
hekwerk gekregen wat we na 3 werkdagen 
hebben verkocht aan ……….. de hoogste bieder.   
 

 

 

AH blijft sVLU van koffie voorzien (30-06-2018) 
Ook het aankomende seizoen voorziet Albert 
Heijn Uden ons weer van koffie, thee en koek 
tijdens alle werkmomenten. Deze warme 
donatie is welkom en beloont alle vrijwilligers 
hier nog eens extra mee. Bedankt AH. 

Opening Zonnepark Hoogveld (04-07-2018) 
Aan de Zeelandsedijk is vandaag het zonnepark 
geopend. Dit zonnecollectorenpark kan aan 
10% van Uden stroom leveren. De sVLU is van 
begin af aan betrokken geweest. Aanvankelijk 
huiverend en later adviserend. sVLU zal ook 
haar adviezen geven voor de landschappelijke 
inpassingen en de 425 meter ecologische 
verbindingszone die nog zal worden aangelegd. 
De toekomstige beheerders traden binnen. 

 

BBQ, als dank voor het vele vrijwilligerswerk (06-07-2018) 

Uitwisseling met Dommelbeemd (07-07-2018) 
Jaarlijks organiseert de sVLU een uitwisseling 
met een andere groep landschapsbeheerders. 
Dit keer is buurtschap de Beemd uit Boxtel te 
gast in Uden. Zij hebben in 2016 ruim 6 ha 
natuur, gelegen tegen hun wijk, aangekocht na 
een Crowdfundingsactie en daarmee zijn ze de 
eerste groep particulieren die op hun initiatief 
een stukje van NatuurNetwerkBrabant (NNB) 
hebben gerealiseerd. De sVLU is de 2e groep in 
Brabant die ook op persoonlijke titel ruim 6 ha 
heeft aangekocht nabij het Annabos (NNB).  

Waarom de naam Dommelbimd? 

Een beemd (Brabants = bimd) is laag 
gelegen grond langs een beek. Vroeger was 

die zo nat dat die gronden alleen gebruikt 
konden worden als hooiland, met alle 

natuurlijke bloemen- en vlinderpracht van 
dien. De meeste beemden langs de 
Dommel zijn verloren gegaan door 
bebouwing of ontwatering voor de 

landbouw. De nu nog resterende beemden 
in Brabant herbergen een schat aan 

zeldzame natuurwaarden. 

Vakantie 
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Maaien Hooien Rabattenbos (25-08-2018) 
De bermen van het Rabattenbos worden al 
9 jaar verschraald. Het maaisel wordt op 
broedhopen gezet tussen de Rabatten. De 
zon kan deze verwarmen waardoor muizen, 
hazelwormen en misschien ringslangen zich 
er thuis kunnen gaan voelen. 

 

 

 

 

 Maaien Hooien Meulenreek (25-08-2018)   
De bermen van het wandelpad in De 
Meulenreek zijn net voor de oplevering in 
juni ingezaaid met bloemrijk zaad. Door de 
zeer warme en vooral droge zomer is er 
enkel veel melganzevoet ontsproten. Dit is 
vakkundig gemaaid en afgevoerd naar de 
harde weg. Veel van het bloemenzaad was 
overigens door recente buien alsnog gaan 
kiemen. We wachten af. 

 

 

ErvenPlus 2 Lage Randweg (01-09-2018) 

De sVLU heeft alweer bijna 44 adressen in  
de gemeente bezocht deze zomer en 
daarna kan de bestelling van plantsoen en 
nestkasten opgemaakt worden. Mag het 
ietsje meer…..groen….zijn? 

 

 

 

 

 

 

 Jaarvergadering (03-09-2018) 

Met het jaarstartschot in de Groenhoeve 
werd veel terug en vooruit geblikt. Na het 
verschijnen van het jaarverslag 2017-2018 
werd vooral aandacht besteed aan het 
nieuwe jaarprogramma met nieuwe 
uitdagingen. 
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Start EVZ Zeelandsedijk (04-09-2018) 

De sVLU heeft de landschappelijke 
inpassing van het zonnepark Hoogveld 
geadviseerd. Hier is een 450 meter lange 
ecologische verbindingszone aangelegd 
met Firma Peter Adam en waarin 5 poelen, 
plasdras, heischrale randen en bossages 
worden  

aangelegd. Deze evz wordt later ook nog 
naar het noorden met 250 meter verlengd. 

 

 

 

 Knippen maaien Patrijsweg (08-09-2018) 
Naast het bij houden van de hagen in de 
Kersenboomgaard is de sVLU ook vooral 
bezig met de gras op het openbare voorstuk 
en de bermen van het pad door het 
Klimaatbos.  

 

 

 

 

 

Sap-pers naar Uden? (09-09-2018) 

Al enkele jaren leeft het idee om een 
sapppers-installatie naar Uden te laten 
komen op een weekend aan het eind van 
de zomer. Om dit te uit te proberen zijn we 
met enkele kisten ‘appels en peren’ uit de 
Kersenboomgaard naar Oirschot gereisd en 
hebben we maar liefst 30 ltr. laten persen. 

 

 

 

 

 Opening seizoen Landschapsbeheer NBr 

In Oss zijn we op 6 oktober te gast geweest 
bij de buren. Landschapsbeheer Oss 
bestaat 20 jaar en dat hebben ze gevierd! 
Op deze dag wordt voor alle 
landschapsbeheergroepen de jaarstart 
gegeven met vele inleiders en een heuse 
fietstocht langs een aantal projecten van 
Landschapsbeheer Oss. 
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Onderscheiding E. Rijken (06-10-2018) 

Tijdens de Opening seizoen 
Landschapsbeheer NBr. is de inmiddels 
oud-Coördinator van het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer NBr. de heer Emiel 
Rijken door zijne koninklijke hoogheid 
onderscheiden als lid van de Orde van 
Oranje-Nassau. Ere wie ere toekomt. Emiel 
stond aan de wieg van de sVLU, de sVLU 
aan de bron van deze onderscheiding! 

 

 

 

 

 

 

 Excursie bewoners Gaarden (06-10-2018) 

De sVLU heeft een wandeling verzorgd 
voor de bewoners van de Gaarden nabij het 
Retraitehuis. Het IVN en sVLU en samen 
met AreaWonen zetten zich daarmee in 
voor de ontwikkeling van meer groen en 
Biodiversiteit nabij de Udense 
huurwoningen. 

 

 

 

Naar de Maashorst met Area (11-10-2018) 

Vandaag zijn er 16 medewerkers van Area 
Wonen met de sVLU op de leenfietsen van 
de Solidariteitswerkplaats meegenomen 
langs de vele sVLUprojecten die we de 
laatste jaren hebben gerealiseerd in Uden 
en de Maashorst. Tevens is ook de corridor 
weer vrijgezet tussen Slabroek en 
Grensweg. 

 

 

 

 

 Opschonen poel Slabroek (20-10-2018) 

Met maar liefst 25 personen zijn we de poel 
gaan opknappen die de sVLU in 1996 heeft 
aangelegd i.s.m. Staatsbosbeheer. Deze 
poel was geheel dichtgegroeid en nu kan de 
zon er weer in schijnen. Nu het water nog!! 
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Knotten wilgen Annabos (03-11-2018) 

Maar liefst 24 vrijwilligers hebben 4 van de 
zwaarste knotwilgen van Uden, op de 
Peelrandbreuk nabij het Annabos, geknot 
i.s.m. Staatsbosbeheer en het hout 
afgevoerd en de takken op een ril 
gestapeld. Notabene op de Nationale 
Natuurwerkdag. 

 

 

 Start Knuppelbrug fundering (13-11-2018) 

Met behulp van een trilplaat van SFS zijn 
ruim 200 palen in de grond getrild op het 
tracé van de Knuppelbrug. Vrijwilligers van 
de sVLU hebben vervolgens alle 
eikenliggers aan de binnenzijde tegen de 
acaciapalen geschroefd.   

 

 

Vervolg aanleg Knuppelbrug (14-11-2018) 

Het bevestigen van de eikenliggers ging 
ook op dinsdag voorspoedig, zodat het werk 
na een halve dag gereed was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanplant EVZ Zonnepark (17-11-2018) 

De sVLU is van de meet af aan betrokken 
geweest en heeft het advies geschreven 
voor de landschappelijke groene inpassing. 
Omdat ook hier enkele dagen later 2 
schoolklassen mee zouden komen planten 
is naast het plantwerk ook veel 
voorbereidend werk gedaan voor 21 
november. 

Deel 2 ErvenPlus Uden (17-11-2018) 

De sVLU heeft de coördinatie in Uden voor 
de provinciaal uitgerolde ErvenPlus 
campagne. Na 2017 hebben we ook dit jaar 
weer ruim 44 erven bezocht en hier 
aanvullende beplanting en nestkasten 
voorgesteld. Op zaterdag 17 november is al 
het plantsoen gedistribueerd.  
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 Boomfeestdag Uden (21-11-2018) 

Ook dit jaar hebben weer 9 Udense scholen 
meegedaan met de lokale Boomfeestdag. 
Maar liefst 250 kids zijn op 6 locaties deze 
woensdagochtend aan het planten geweest. 
Ook bij het Zonnepark Hoogveld hebben de 
kinderen van De Vlieger en Paulus zich 
ingezet om een deel van de EVZ in te 
planten. 

Aanplant elzen Beemdenweg (23-11-2018) 

Omdat de nieuwe Maashorstschool nog niet 
in hun jaaragenda hadden opgenomen dat 
er jaarlijks een Boomfeestdag is in Uden  
hebben we een uitzondering gemaakt en 
heeft de gehele school met maar liefst 16 
kids een elzensingel (140 stuks) aangeplant 
op de Wijstgronden aan de Beemdenweg. 

 

 

 Afzetten elzen Annabos (01-12-2018) 

Naast de nieuwe knuppelbrug hebben we 
ongeveer 100 meter elzensingel afgezet. 
Deze in 1997 ook al door sVLU afgezette 
elzensingel groeit daarmee weer mooi dicht 
en hebben zangvogels weer extra 
nestelgelegenheid.  

 

 

Aanplant Asseldonkweg (03-12-2018)  

Steeds vaker heeft de sVLU contacten met 
de buren van de Wijst. Naast de vele 
werkmomenten op de Wijst hebben we ook 
tijd gevonden om een heuse erfbeplanting 
aan de Asseldonkweg bij Ton en Wendy 
Nooijen te adviseren en zelfs mee helpen 
aan leggen. 

 

 

 

 Vervolg aanleg Knuppelbrug (10-12-2018) 

Met het vallen van de eerste buien sinds 7 
maanden zijn we gestart met het leggen 
van de Knuppels. Deze dikke acacia 
planken werden vakkundig door vrijwilligers 
uitgezocht, gepast, voorgeboord en 
verankerd aan de eerder aangebrachte 
liggers. 
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Vervolg aanleg Knuppelbrug (11-12-2018) 

Nadat we maandag weliswaar over de helft 
van de lengte van de brug waren met de 
brugdelen, hadden we dinsdag ook nog de 
gehele dag de handen vol om de 2 lastige 
bochten nagenoeg op de breuk te bedekken 
met acaciaplanken. 

 

 

 

 Vervolg Asseldonkweg (14-12-2018) 

Na op 3 december het bosplantsoen mee te 
hebben geplant zijn vandaag 14 grote 
bomen geplant, welke het erf van familie 
Nooijen vanaf volgend seizoen in het groen 
zetten. Dat ze maar hard mogen groeien! 

 

 

 

Overdracht Knuppelbrug (16-12-2018) 

Zondag 16 december hebben we de 
Knuppelbrug Annabos overgedragen aan 
Staatsbosbeheer, de eigenaar van een 
groot deel, van de Wijstgronden te Uden.  

Hieraan vooraf hebben de Hoofdsponsors, 
buren en bouwers van de brug hun 
beloofde Natuurontbijt ontvangen. 

De beloofde veldboeketten en excursies 
worden in het voorjaar verstrekt aan 
eenieder tijdens ‘de opening’ van de 
Knuppelbrug. 

 

 

 

 

 

Knotten wilgen Patrijsweg (27-12-2018) 

Tijdens de jaarlijkse 3e Kerstdag-werkdag 
gaat de sVLU weer diverse wilgen knotten 
in het Klimaatbos. Zoals gebruikelijk werden 
er weer oliebollen getrakteerd. 

 

 

 

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2019 
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