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Eerste werkdag 2019 op Kooldert. 5-1-19 
Op Kooldert is de sVLU voor de 30e keer aan de 
slag geweest met het afzetten van een 
elzensingel. Ruim 30 personen hebben 
meegeholpen om 100 meter elzensingel te 
onderhouden en 6 hekkenslagen te repareren. 
 
 
 

 

 Nieuwjaarsbijeenkomst Groenhoeve . 6-1-19 
Traditioneel gaan de leden van IVN, Vogelwacht 
en vrijwilligers van sVLU, dit keer na een 
wandeling nabij het nieuwe Speelbos, het glas 
heffen op het voorbije en nieuwe jaar. 
 
 
 
 

sVLU dingt mee met “Natuur in Eigen Hand”  
Ook dit jaar doet de sVLU weer mee met de 
Prijsvraag Natuur in Eigen Hand van IVN- 
Brabant door een voorstel in te dienen om over 
Kooldert een klein ommetje te maken. Daarbij 
worden tal van elzensingels en knotwilgen 
aangeplant, poelen aangelegd en wordt ook 
een picknickbank en informatiebord opgeknapt. 
 
 
 

 

 sVLU hekkenslagen op Kooldert . 28-1-19 
De sVLU helpt Staatsbosbeheer al bijna 30 jaar 
met haar beheer. Op Kooldert waren de 
hekkenslagen door de jaren verdwenen en deze 
zijn weer hersteld. 
 
 
 
 
 
 

sVLU aan de slag met ErvenPlus 3.0 29-1-19 
De gemeente Uden heeft de afgelopen jaren 
telkens een mooi bedrag ingezet om erven in 
het buitengebied groener te laten worden. De 
sVLU verzorgt daarbij de scans, de tekeningen 
en de distributie van plantmateriaal en 
nestkasten. Vandaag hoorden wij dat de 
gemeente Uden voor het 3e jaar op rij een 
bedrag inzet wat door de Provincie verdubbeld 
wordt.  
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 sVLU nodigt natuurbeheerders uit. 30-1-19 
Kleine natuurbeheerders als sVLU dienen zich te 
certificeren om kwalitatief goede natuur te 
beheren. Het Natuurcollectief Brabant (NCB) 
ziet daarop toe. De sVLU organiseert dit 
voorjaar daarom de eerste Kennisdag nabij het 
Annabos, waar de ruim 80 Brabantse leden de 
kennis van de natuur kunnen bijspijkeren. Wij 
doen dat tenslotte al 30 jaar! 
   

sVLU koopt nieuwe Wijst op Kooldert .1-2-19 
Door het zetten van 2 handtekeningen wordt 
de sVLU eigenaar van 2 ha grond op Kooldert 
die volgend jaar wordt ingericht. 
 
 
 
 
 
 

 

   Vrijwilligersavond in de Groenhoeve. 4-2-19 
De sVLU organiseert voor haar vrijwilligers 
jaarlijks 2 informatievergaderingen en doet daar 
ook verslag van. Op maandag 4 februari hield zij 
in haar 29e levensjaar haar halfjaarvergadering 
en lichtte de plannen toe welke in het 
jubileumjaar zullen worden opgepakt. 
 
 
 

sVLU naar “Natuur in Eigen Hand”.  6-2-19 
Voor het 2e jaar op rij is sVLU aanwezig op het 
symposium georganiseerd door IVN Brabant en 
Provincie Brabant. Helaas is in Breda de sVLU 
niet beloond met een prijs. Wel wordt er een 
extra bedrag van € 5.000,= beschikbaar gesteld 
voor Wijst en zal daarmee het ommetje 
Kooldert worden aangelegd. 
 
 

 

 Hakken en zagen op de Knokerd. 9-2-19 
Alweer voor het 3e jaar is de sVLU actief op de 
ruilverkavelingssingel aan de Knokerdweg. Maar 
liefst 27 vrijwilligers waren erbij op deze 
winderige dag om weer een stuk singel terug te 
zetten. Een heuse takkenril neemt de tijdelijke 
kaalheid weg. De stobben lopen dit voorjaar 
weer uit en daardoor krijgen we over enkele 
jaren weer een dichte singel. 
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JeugdVogelwacht actief in Klimaatbos. 16-2-19 
De kinderen van de JeugdVogelwacht houden al 
8 jaar een aantal knotwilgen bij in het 
Klimaatbos. Dit doen ze geheel zelfstandig met 
wat hulp van de sVLU. Knotwilgen zorgen voor 
veel nectar voor bijen. Oudere knoten leveren 
onderdak aan o.a. veel steenuilen. 
 
 
 

 

 sVLU & VWU actief op Hemelrijk. 16-2-19 
Vogelwacht Uden was de eerste vereniging in 
Nederland die in 1985 een kunstmatige 
oeverzwaluwenwand heeft opgericht. Vandaag 
is het teveel aan opgaand groen gesnoeid en 
afgevoerd. 
 
 
 
 

Start van Plantactie Uden. 18-2-19 
Samen met Uden naar de Toekomst (UndT), IVN 
en sVLU en gemeente Uden starten we een 
plantactie in de vorm van Steenbreek om onze 
tuinen groener te maken. Voorbereidingen 
worden getroffen. 
 
 
 
 
 

 

 Beheerovereenkomst Meulenreek.  22-2-19 
De sVLU ondertekent de beheerovereenkomst 
voor de Meulenreek met de gemeente Uden. 
Net als in de Kersenboomgaard en het 
Klimaatbos aan de Patrijsweg gaat de sVLU een 
zelf opgericht landschapspark beheren. Dit keer 
ook weer met omwonenden en schaapsherder 
Dirk Geenen.  
 
 
 

sVLU blij met compensatie CSU. 1-3-19 
Het college van de gemeente Uden heeft haar 
goedkeuring gegeven aan het oprichten van 
een parkeerplaats in het Klimaatbos. Wij 
ontvangen daarvoor een compensatie aan de 
westzijde van de kersenboomgaard aan de 
Patrijsweg. 
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sVLU start advies Wielerbaan. 8-3-19 
Samen met de Heemkundekring Uden wordt er 
gewerkt aan het beter zichtbaar maken van de 
Wielerbaan. IVN en sVLU zullen hiervoor een 
beheeradvies opstellen. 
 
 
 
 
 

 

 sVLU op NLdoet niet actief op Bedaf. 16-3-19 
We zijn door de slechte natte start van de dag 
en daardoor lage opkomst niet actief geweest 
op de Bedafse Heide.  
In stilte zijn we toch allemaal aanwezig geweest 
op Bedaf. 
 
 
 

sVLU bereidt Plantactie Uden voor. 22-3-19 
Op D’n Hof van de Toekomst hebben 5 sVLU’ers 
de Plantactie voorbereid o.l.v. Nico Ettema. Het 
staffelen van de plantpakketten is nog niet zo 
gemakkelijk als de blaadjes nog niet aan de 
boompjes zitten. Samen met Platform Uden 
voor de Toekomst, IVN en Gemeente Uden 
hebben we de Plantactie al enkele maanden 
voorbereid. 
 
 
 

 

 sVLU actief met Plantactie Uden. 23-3-19 
We hebben als sVLU maar een kleine bijdrage 
geleverd aan deze actie. Hij heeft dan ook grote 
gelijkenissen met de actie ErvenPlus die de sVLU 
al enkele jaren uitrolt over Uden. Toch kunnen 
we stellen dat deze pilot, beter bekend als actie 
Steenbreek, een mooie toekomst wacht. IVN en 
sVLU zullen deze actie blijven ondersteunen.  
 
 

sVLU actief NederlandSchoon. 23-3-19 
Samen met IVN Uden, 500 schoolkinderen en 
alle buurtschappen van het buitengebied is 
m.n. vandaag een heel groot deel van Uden 
weer opgeruimd. De gemeente staat alle 
groepen hierin bij. sVLU is blij dat er ieder jaar 
een grotere schare van vrijwilligers op de been 
te krijgen is voor dit vrijwilligerswerk. Petje af. 
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 sVLU zaait Zonnepark Hoogveld in. 3-4-19 
Als laatste onderdeel voor de landschappelijke 
inpassing Zonnepark heeft de sVLU samen met 
schaapsherder Dirk Geenen ongeveer 5 à 6 
hectaren tussen de panelen met de hand 
ingezaaid. Met de tractor van Dirk Geenen is het 
ondergewerkt. De kleinste tractor van 
Loonbedrijf Gerard van der Ven heeft het heide- 
zaad ondergewerkt wat we gestrooid hebben 
op de oevers van de EVZ langs het Zonnepark. 
 

Ook Meulenreek nog bloemrijker. 3-4-19 
De sVLU heeft op enkele kleine plekjes in de 
Meulenreek nog bloemrijk graszaad bij gezaaid. 
De jonge grasmat was hier door de droge zomer 
van 2018 niet overal even goed opgekomen. 
 
 
 
 

 

 Vormsnoei hoogstamfruit Meulenreek. 6-4-19 
In november 2017 en maart 2018 is het 
landschapspark de Meulenreek aangelegd, 
samen met Gemeente Uden en Engelen Groen. 
De 40 fruitbomen die in november 2018 zijn 
ingeboet hadden nog geen vormsnoei gehad. 
 
 
 
 
 

sVLU feliciteert haar Ridder. 26-4-19 
Niet helemaal verrast was Ernest de Groot toen 
hij uitgerekend op de dag voor Koningsdag met 
zijn vrouw Rianne, kinderen, familie, collega’s 
en vrienden aantrof op het gemeentehuis. Even 
later ontving hij de Koninklijke onderscheiding 
als kersverse Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Ernest Proficiat. 
 
 
 

 

 sVLU organiseert jaarlijkse fietstocht. 28-4-19 
Op deze mooie zondag zijn 25 personen mee 
geweest met onze jaarlijkse fietstocht. Tal van 
nieuwe en bestaande sVLU-projecten hebben 
daarmee de aandacht gekregen van ons  
landschapswerk. 
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sVLU past Knuppelbrug ietwat aan. 4 & 6-5-19 
De in de laatste maanden van 2018 opgerichte 
brug heeft enkele kleine aanpassingen 
ondergaan. Zo hebben we enkele kieren en 
sponningen gedicht waar achteloze wandelaars 
over zouden kunnen vallen. De sVLU is reuze 
trots op haar bouwwerk van 133 meter. 
 
 
 
 

 

 sVLU opent de Knuppelbrug. 5-5-19 
Eigenlijk zou het op deze dag flink gaan 
regenen, wat we hard nodig hadden voor 
natuur en gewas. Toch hebben ruim 100 
bezoekers en m.n. sponsors van de 
Knuppelbrug Annabos na een inleiding in het 
Bospaviljoen van de Pier een wandeling 
gemaakt over het nieuwe buurt-ommetje 
Annabos. 
 
 

sVLU sluit de Wijst voor vierwielers 15-5-19 
Na het gereedkomen van de Knuppelbrug 
Annabos heeft sVLU i.s.m. Staatsbosbeheer en 
Ketelwald BV een slagboom geplaatst om 
gemotoriseerd verkeer te weren in de Wijst. 
Het oude karrespoor dat onderdeel is 
geworden van een ommetje is uiteraard wel 
bereikbaar voor wandelaars van en naar de 
Knuppelbrug over de Peelrandbreuk. 
 

 

 sVLU vraagt subsidie Nieuwe Wijst. 20-5-19 
Na het tekenen van de koopovereenkomst 
heeft de sVLU een Projectplan opgesteld. sVLU 
verwacht daarmee subsidie te verkrijgen van 
het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Naast de 
verwerving zal ook de inrichting van 2 hectaren 
Nieuwe Wijst op Kooldert gerealiseerd worden 
in 2020. 
 

sVLU rondt het ommetje Annabos af. 24-5-19 
Na de Knuppelbrug Annabos heeft sVLU 
doorgepakt en de verbinding tussen de Wijst en 
het nieuwe parkeerterrein aan de Schansweg 
over boerenlandpad plaatselijk opgehoogd. 
Hierdoor kunnen wandelaars het gehele jaar de 
Wijst beleven via het nieuwe ommetje rondom 
het Annabos.   
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 sVLU zet GroenBlauweRuit op film.  25-5-19 
Vandaag is sVLU gestart met filmopnames van de 
GroenBlauwe Ruit om Uden. Deze 26 km lange 
Ruit moet de 4 natuurterreinen om de bebouwde 
kom van Uden met elkaar gaan verbinden en is 
voor ruim 60% gerealiseerd. De film moet in 
augustus gereed zijn en dienen als voorbeeld voor 
de nog in te richten delen van de GroenBlauwe-
Ruit en andere  ecologische verbindingszones in 
Brabant. 

sVLU zet 3 leerkrachten in zonnetje. 25-5-19 
Drie afscheidnemende leerkrachten van IKC 
Raam (vh. Basisschool De Springplank) hebben 
eerder dit jaar i.k.v. Boomfeestdag al 3 
(amber)bomen op hun schoolplein aangeplant 
gekregen. sVLU heeft ze daarmee geholpen en 
vandaag ook nog 3 bankjes geplaatst. Dit als 
dank, omdat ze aan de wieg hebben gestaan 
van de hedendaagse jaarlijkse Boomfeestdag in 
Uden. 

 

 sVLU ontdoet het staal van beton. 3&4-6-19 
Het door de sVLU afgebroken Dico-hekwerk was 
al grotendeels verkocht. Enkel 250 ijzeren palen 
met betonvoeten raakten niet verkocht. We 
hebben op 2 avonden de palen met slijptollen 
van het beton ontdaan. Nu is het wachten op 
een gunstige oud-ijzerprijs! 
 
 
 

sVLU ontvangt de avondvierdaagse. 5&6-6-19 
Twee avonden is de avondvierdaagse door de 
Meulenreek gewandeld. Niet geheel toevallig 
hebben we met enkele sVLU’ers het hooi op de 
ruiter gezet. Dat kreeg veel bijval van de ruim 
2500 wandelaars. ‘Onze’ historie werd daarmee 
goed verkocht aan onze jeugdige toekomst. 
 
 
 
 

 

 sVLU ontvangt stormhout. 7-6-19  
De sVLU heeft n.a.v. de zware storm op 5 juni 
10 zware inlandse eiken gekregen om weer 
veldpoorten van te maken. Deze sponsoring in 
natura door onze gemeente is zeer welkom om 
voldoende hout in voorraad te houden. De 
eiken worden gezaagd in de ambachtelijke 
zagerij aan de Steeuwichtweg. 
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Wederom een sVLU Filmdag.  8-6-19 
De sVLU is een film aan het maken van de 
GroenBlauweRuit om Uden. Omdat het 
stormachtig waaide kon er op 25-05 niet met 
een drone gevlogen worden. Vandaag zijn er 
veel veldopnames gemaakt en droegen de 
stormachtige luchten bij aan de dimensie van 
de film die op 1 september gereed moet zijn. 
Gelijk maken we een making-of van het 
filmteam in tal van onze kleine natuurgebieden. 
  

 

 De sVLU ruimt de stormschade. 8-6-19 
De sVLU heeft het tophout van een zware eik 
geruimd in de Meulenreek. Deze tak had een 
diameter van 65cm en zal worden gebruikt voor 
de veldpoorten. Welke Udense kraan die 8 
meter lange tak kan tillen is nog de vraag. 
 
 
 

sVLU OpwegnaargemeenteMaashorst. 9-6-19 
De sVLU zet zich met andere natuurgroepen 
actief in voor het herstel, beheer en 
ontwikkeling van het landschap. Zij heeft 
daarom ook meegedaan aan de uitdaging 
vanuit beide gemeentebesturen om mee te 
denken over de nieuwe gemeente. sVLU heeft 
daarom ook enkele nieuwe ideeën met een 
historisch en vooral groen perspectief 
gelanceerd en ingebracht.  
 

 

 sVLU helpt bij IVN-Slootjesdag. 16-6-19  
Ook dit jaar heeft IVN Uden weer invulling 
gegeven aan de Landelijk Slootjesdagen. Diverse 
kinderen hebben na een korte fietstocht in de 
poel boven de breuk in de Stadsweide mogen 
scheppen. Maar liefst 20 insectensoorten zijn 
waargenomen samen met de kleine 
modderkruiper die hier massaal voorkomt.  
 
 

Wederom een vliegdag voor Ruit. 18-6-19 
Vanwege de open dagen van vliegbasis Volkel 
konden we even niet filmen. Vandaag is maar 
liefst  op 5 locaties in de GroenBlauwe Ruit met 
een drone gevlogen voor de film. Ook de 
Wijstgronden en het Duits Lijntje worden 
meegenomen in onze film.   
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 sVLU maait in de Kersenboomgaard 19-6-19 
Het gras in het voorerf en langs het pad van de 
Kersenboomgaard en Klimaatbos  is weer 
vakkundig gemaaid. Na 15 juni wordt jaarlijks 
voor de eerste keer het gras gemaaid en of op 
een ruiter gezet of direct afgevoerd. 
 
 
 

sVLU breekt de hooiruiters op. 20-06-19 
De tijdens de Avondvierdaagse, opgerichte 
hooiruiters worden weer afgebroken en samen 
met het tophout van de uitgewaaide eikentop 
afgevoerd naar het gemeentelijke groenbedrijf. 
 
 
 
 
 

 

 sVLU steekt de BBQ aan. 21-6-19 
Omdat het seizoen 2018-2019 er weer op zit 
steekt de sVLU traditioneel de BBQ weer aan. 
Met deze nieuwsbrief blikken we terug op weer 
een bewogen jaar. 
 
 
 
 

sVLU knipt de haag Kersenboomgaard. 21-6-19 
Al weer 23 jaar doet de sVLU een groot deel van 
het beheer van de Kersenboomgaard. Vanaf 
2010 is het beheer van het Klimaatbos daarbij 
gekomen. Vandaag wordt de in totaal 220 
meter lange haag voor het eerst dit jaar geknipt 
en het hooi op ruiters gezet.  
 
 
 

 

 sVLU ontvangt SNL Certificaat. 05-07-19 
Nadat de sVLU zich in januari 2018 heeft 
aangemeld bij het Natuurcollectief Brabant 
(NCB) voor het verkrijgen van beheersubsidie 
heeft het zich ook aangemeld bij Part-Ner om 
zich te laten registreren als geregistreerd 
natuurbeheerder. Op 5 juli heeft de stichting 
Certificering SNL de sVLU tot een gecertificeerd 
Particulier Natuurbeheerder benoemd. Een 
mooi resultaat na al 30 jaar aan natuurbeheer 
te hebben gedaan. 
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sVLU ruimt de hooiruiters Patrijsweg. 08-07-19 
Tijdens het eerdere maaien en knippen in de 
Kersenboomgaard hadden we drie hooiruiters 
gebouwd. Vandaag zijn ze weer afgebroken en 
is het gedroogde hooi naar de Natuurgrazers 
van Dirk Geenen afgevoerd. 
 
 
 

 

 sVLU maakt de laatste filmopnamen. 12-07-19 
De heer James van Leuven kent inmiddels Uden 
helemaal. Op tal van plaatsen heeft hij met 
camera’s de GroenBlauwe Ruit vastgelegd voor 
de promotiefilm die 2 september gereed moet 
zijn. Vandaag hebben we o.a. de 
bosrandomvorming aan de Bosdreef vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 

sVLU krijgt subsidie voor aankoop. 13-08-2019 
Wat is mooier dan op je verjaardag te horen dat 
de subsidie voor de verwerving van het perceel 
landbouwgrond op Kooldert beschikt is. Het 
GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) verstrekt 
de sVLU 85% van de benodigde gelden. 
Hiermee kan de sVLU weer een stukje EHS, of 
beter bekend als NatuurNetwerkBrabant (NNB), 
inrichten.  
 

 

 sVLU verwerft bos op Kooldert. 13-08-19 
In samenspraak met en met dank aan 
Staatsbosbeheer heeft de sVLU het grootste bos 
van Kooldert gekocht. Deze voormalige kwekerij 
van de heer Van Haterd is van zijn erven 
gekocht. Naast de grote variëteit aan inheemse 
bomen, staan er in het bos ook enkele exoten 
die we in de nabije toekomst zullen wegnemen.  
  

Kascommissie controleert sVLU-Kas. 14-08-19 
Door de steeds grotere projecten dient de kas 
van de sVLU ook goed gecontroleerd te 
worden. Dit jaar wordt zelfs twee keer 
gecontroleerd omdat de financiële 
boekhouding met diverse natuurprojecten 
behoorlijk is uitgebreid.  
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sVLU-bestuur vergadert voor 2e keer. 15-08-19 
Het bestuur van sVLU vergadert liefst zo weinig 
mogelijk. We steken liever de handen uit de 
mouwen. Toch steken we de koppen enkele 
malen per jaar bij elkaar en dit keer vooral om 
ons aankomende jubileumjaar voor te 
bereiden. 
En natuurlijk met een Quiz van onze enige 
echte Quizmaster Ernest. 
 
 

 
 
 

 sVLU raster op de Wijst 19-08-2019 
De Wijstgronden worden al enkele jaren 
verschraald. Dat doet de sVLU door intensief 
maaibeheer. Daarmee worden fosfaat en 
stikstof sneller afgevoerd en het weer 
bloemrijke graslanden worden. Omdat er ook 
veel honden werden uitgelaten heeft sVLU een 
stuk afgerasterd om het gras goed af te kunnen 
voeren. 

sVLU aan de slag met haagknippen. 24-08-19 
Traditioneel knipt de sVLU de hagen en maaien 
we het hooi. Omdat het dit jaar wederom zo 
droog is geweest wordt er op 3 plaatsen tegelijk 
gewerkt op deze dag. Zo zijn we van de 
Egelweg, naar de Patrijsweg en de Morgenweg 
actief geweest. 
 
 
 

 

 sVLU 30 jaar op de bres voor Uden. 02-09-19 
Ieder jaar weer starten we het 
vrijwilligersseizoen van het sVLU op de eerste 
maandag van september. Dit 30e levensjaar zal 
enkele extra aandachtspunten op het gebied 
van landschap krijgen. De promotiefilm van de 
GroenBlauwe Ruit zal voor het eerst getoond 
worden. Naast de 300e poel staat er ook nog 
een mini-symposium en een 
landschappenboekje op het jaarprogramma. 
 
 

sVLU koopt grootste bosje Kooldert. 06-09-19 
Op vrijdag passeert bij SVN Notarissen te Uden 
de overdracht van een bosperceel 0.7 ha. Het 
wordt eigendom van de sVLU. Het bosje was 
een voormalige kwekerij van Harrie van Haterd 
gestart op Kooldert in 1975. 
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 sVLU naar Opening Brabant in Best. 07-09-19 
Traditioneel gaat de sVLU ieder jaar naar de 
opening van het seizoen voor 
landschapsbeheerders. Dit keer in Best 
organiseert het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer o.l.v. Marjolein Jellema een 
zeer actieve dag. De ruim 100 aanwezige 
vrijwilligers vertegenwoordigen 30 groepen uit 
heel Brabant.  Zij worden d.m.v. enkele 
workshops door het programma van de dag 
geleid. Deze zeer interessante dag wordt elk 
jaar door een handvol vrijwilligers van de sVLU 
bijgewoond. 

sVLU ondersteunt cultuur voor de jeugd. 08-09 
Onder bezielende leiding, inspiratie en vooral 
vaardigheid heeft ook onze sVLU vrijwilligster 
Genoveef Lucassen meer dan 500 
schoolkinderen naar de het Bevrijdingspark 
gevraagd om samen een weergave te maken 
van de bevrijding 75 jaar geleden. En de sVLU 
……….. leverde daarvoor 3 kuub hout aan. 
 

 

 sVLU en Open Monumentendag. 15-09-19 
De sVLU assisteert de Heemkundekring Uden en 
Monumentencommissie bij het organiseren van 
de Open Monumentendag. Dit keer hebben we 
in Uden gekozen voor de Wijstbreuk.  
 
 
 
 
  

 Wederom is de sVLU bij de notaris. 23-09-19 
Voor de tweede keer zit de sVLU bij de SVN 
Notarissen te Uden voor het transport van een 
perceel cultuurgrond van bijna 2.0ha op 
Kooldert. Dit perceel wordt in 2020 ingericht en 
voorzien van elzensingels, poelen en smalle 
weitjes. 
 

sVLU zet de bijl in he Klimaatbos. 23-09-19 
Enkele vrijwilligers die het van hun hart konden 
verkrijgen zijn gestart om met de zaag in het 9 
jaar oude Klimaatbos te zetten. Samen met 
aannemer P. Adam zal het nieuwe 
parkeerterrein bouwrijp worden gemaakt en 
het wandelpad worden verlegd om het rondje 
Klimaatbos in gebruik te laten. 
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 sVLU past de Knuppelbrug aan. 25/09, 3-10/10 
Drie achtereenvolgende woensdagen is de sVLU 
actief geweest met het aanpassen van de nog 
jonge Knuppelbrug. Met telkens 5 à 6 
vrijwilligers zijn brugdelen opgeschoven 
waardoor de kieren tussen de brugdelen 
werden verkleind. Staatsbosbeheer brengt later 
nog antislipstroken aan op de brug. 
 
 
 
 

sVLU-Lezing Het Udens Landschap. 03-10-2019 
Ernest de Groot heeft ruim 45 geïnteresseerden 
virtueel meegenomen in zijn lezing i.k.v 30 jaar 
sVLU. Door steeds verder in te zoomen werd 
het Nederlandse, Brabantse en ten slotte het 
Udense Landschap op beelden gepresenteerd in 
de Groenhoeve.  
 
 
 

 

 sVLU maakt nieuwe pad Klimaatbos.    12-10-19  

Na enkele dagen zweten is een deel van het 
Klimaatbos gerooid en geruimd. Ook het pad is 
verlegd i.s.m. Firma P. Adam en op deze 
zaterdag weer opengesteld voor het publiek.  
 
 
 
 

sVLU stopt op Oud Moleneind. 14-10-19  
De afgelopen 3 seizoenen heeft een vergeten 
bouwperceel er bloemrijk uitgezien aan het 
Oud Moleneind. De sVLU heeft in 2016 met 
hulp van Maashorstgelden het perceel 
opgeruimd en jaarlijks in het voorjaar bloemen 
en kruiden gezaaid. Het is afgelopen met de 
bloemenpracht op het Moleneind. We gaan op 
zoek naar een nieuwe locatie. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Theo van der Cruijsen 27-04-1935 – 19-10-2019 
Na een ziekbed van enkele maanden is 
vrijwilliger Theo van der Cruijsen uit Veghel 
gestorven. Theo was al ruim 15 jaar actief 
binnen Vogelwacht Uden en sVLU. Altijd 
geïnteresseerd in ons werk met de standaard 
vragen hoe en waarom wij het 
landschapsbeheer deden zoals we het doen.  
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sVLU levert nieuwe wandelpad op. 23-10-2019 
Samen met aannemer Peter Adam is gisteren 
het nieuw aangelegde wandelpad in het 
Klimaatbos opgeleverd. Ruim 8 ton ‘Padvast’ is 
met hulp van enkele vrijwilligers als ‘toplaag’ op 
gebracht, zodat het wandelplezier van vooral 
bewoners uit de wijk weer opgepakt kan 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sVLU bezoekt nieuw Bos op Kooldert. 26-10-19 
Om deze winter een beheerplan op te stellen is 
een eerste bezoek gebracht aan het onlangs 
verworven bosperceel op Kooldert. 
Indrukwekkend waren de 8 grote omgewaaide 
populieren. Dit kleine bosje kon wel eens Udens 
eerste oerbos worden waar de natuur zijn gang 
mag gaan. Wordt vervolgt…. 
 
 
 
 
 

 

 sVLU op bezoek bij de buren. 26-10-2019 
Alweer 2 jaar geleden kochten Nel en Hennie 
Brinkhof bijna 11 hectare grond op de Wijst aan 
de Steeuwichtweg. De in 2017 ingerichte 
percelen ontwikkelen zich naar wens en het 
beheer wordt daar ook op speciale wijze 
gedaan. De sVLU is op bezoek om te kijken hoe 
dat in zijn werk gaat.  
 
 
 
 

sVLU geeft advies achter de Berg. 26-10-2019 
Door een particulier is de sVLU bij een oude 
houtwal gevraagd voor advies. De houtwallen 
werden vroeger langs de dreven geplant om de 
schapen op het pad te houden. De eikensingel 
dient afgezet te worden om een dichte haag te 
behouden. Nader onderzoek is noodzakelijk. 
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 sVLU en Nationale Natuurwerkdag. 02-11-2019 
De sVLU was van plan te starten met het 
nieuwe Klimaatbos maar dat liet nog even op 
zich wachten. Niet getreurd zijn we met 25 
noeste vrijwilligers aan de slag gegaan om de 13 
jaar oude elzensingel elders aan de Patrijsweg 
terug te zetten. 
 
 

sVLU is gestart met aanleg poel. 5-11-2019 
Voor een particulier aan de Brabantstraat heeft 
de sVLU een inrichtingsplannetje opgesteld en 
subsidie aangevraagd. Op 5 november startten 
de bedrijven Peter Adam en Ton Nooijen o.l.v. 
Arjan Zeegers Groen de werkzaamheden en de 
sVLU …… levert de ruim 850 struiken en bomen. 
In het plan is ook nog ruimte voor een 
kikkerpoel. De 299ste. 
 
 

 

 sVLU rondt knuppelbrug bijna af. 06-11 
Toen de sVLU in december 2016 de 
Knuppelbrug overdroeg aan Staatsbosbeheer 
hebben we beloofd de eventuele gebreken te 
repareren. Maar liefst 5 middagen moet er 
aangezet worden om de brugliggers nader 
bijeen te schuiven. Konden we elders in NL 
maar vaker de koppen bijeen krijgen! 
 
 

sVLU overlegt over akkerbeheer. 14-11-2019 
Ook sVLU maakt een bouwplan voor haar 
akkers en kan met hulp van de gemeente weer 
over diverse akkers in Uden beschikken. 
Vervolgens gaat het bouwplan naar de 
loonwerkers en agrariërs waarmee samen 
gewerkt wordt in 2020. De wintergranen zijn 
allen in november gezaaid en in april volgen de 
akkerranden. 
 

 

Linie                     1281 bomen en struiken 
Bosdreef               904 bomen en struiken 
Duifhuizerweg     330 bomen en struiken 
Patrijsweg          1218 bomen en struiken 
Odiliapeelse bos 300 bomen en struiken 
Naat Piek              600 bomen en struiken 
                              4633 bomen en struiken 
Met 189 schoolkinderen, 23 vrijwilligers, 23 
leerkrachten en begeleiders, 12 vakmensen, 96 
plantschoppen en een lekker zonnetje.   

Briefing Boomfeestdag 18-11-2019 
Traditioneel steken we de maandagavond, 
vooraf aan de Boomfeestdag, de koppen bijeen, 
in de gemeentewerf, om alle vrijwilligers bij te 
praten over hun plantlocatie. Petje af voor de 
23 vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben 
ingezet om alles met de kids in goede banen te 
leiden. 
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Op 6 locaties Boomfeestdag 20-11-2019 
De Udense scholen zijn niet meer zo 
enthousiast de laatste jaren om zich aan te 
melden voor deze dag. Zes Udense Basisscholen 
hebben echter toch hun uiterste best gedaan 
om de bijna 4700 boompjes en struiken te 
planten. Voor ieder kind 20 bomen.    
 
 

Linie                        – een houtsingel 
Bosdreef                – een struweelrand 
Duifhuizerweg      – een natuurstapsteen 
Patrijsweg              – het Klimaatbos 2.0 
Odiliapeelse bos   – een bosomvorming 
Naat Piek                – aankleding theater 

 sVLU start met Klimaatbos 2.0 20-11-2019 
De Udense Boomfeestdag voor de 44 kids van 
de Wijde Wereld moet heel speciaal zijn 
geweest. Het Klimaatbos 2.0 is met 1200 
boompjes en struiken in één adem een feit. Met 
deze kinderen stonden we stil bij het klimaat, 
stikstof, zuurstof en dat deze bomen wel 100 
jaar oud mogen worden!!! 
 
 

Plantwerk Klimaatbos 2.0 gereed 23-11-19 
Maar liefst 20 Hoogstamfruitbomen zijn deze 
zaterdag op deze kleine vrijwilligersdag geplant 
in de door Peter Adam gegraven plantgaten. 
Van Hedelfinger, Bellefleur, Gieser Wildeman, 
Udense Spaanse, Meikers, Conference tot zelfs 
een Mispel en diverse andere soorten vullen de 
bestaande Kersenboomgaard aan tot een 
compleet areaal aan fruitbomen.  
 
 

 

 sVLU akker Schansweg in het zaad 23-11-2019 
Nadat Loonbedrijf Ton Nooijen de historische 
akker aan de Schansweg met wintergerst had 
gezaaid met zijn precisiezaaimachine heeft 
vrijwilliger Hans het nog eens dunnetjes 
overgedaan met klaprozen- en 
korenbloemenzaad. Wat zal het opkleuren aan 
de Schansweg in 2020. 
 
 

ErvenPlus weer gestart 25-11-2019 
Chris van Lieshout gaat namens de sVLU langs 
alle Udense geïnteresseerden voor de 
ErvenPlus -regeling. Van nestkasten tot kleine 
struweelbosjes. Van hoogstamfruit tot knip- en 
scheerhaag. Bijna alles is mogelijk als het maar 
kleinschalig, op het juiste erf en geschikt is voor 
het behoud en herstel van de erfvogels.  
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 sVLU oogst in eigen Klimaatbos 29-11-2019 
Voor de Knuppelbrug hadden we nog wat acacia 
brugdelen nodig. Bij toeval ontdekten we een 
geschikte acacia in de bestaande houtwal in het 
nieuwe Klimaatbos. Van dik hout zaagt 
men…..planken dachten we. Bij nader inzien 
bleek de gehele boom aan de achterzijde 
ingerot te zijn en derhalve hebben we ‘m laten 
staan. 
 

sVLU scant en adviseert erven 29-11-2019 
Alweer 17 erfscans zijn dit najaar door sVLU 
gedaan. Chris van Lieshout heeft de adviezen 
doorgezet naar Brabants Landschap (Orbis) die 
de aanschaf van Plantsoen en Nestkasten op 
kan starten.  
 
 
  
 sVLU koopt 3 acacia stammen 06-12-2019 

Op deze druilerige dag in december heeft de 
sVLU 3 acacia stammen uit Udenhout naar 
Uden verscheept en bij de Ambachtelijke Zagerij 
op de Steeuwichtweg gelost. Theo van Kessel 
zaagt er de aankomende dagen planken van 
zodat we een nieuwe voorraad hebben voor de 
aanpassing van de Knuppelbrug.  
 
 
 

sVLU knot 7 zware wilgen op de Wijst 07-12-19 
Met maar liefst 25 vrijwilligers is het zware 
karwei opgepakt. Nog nooit heeft de sVLU zo’n 
grote houtmijt hoeven stapelen van het 
vrijkomende takhout. Het dikkere hout wordt 
later als haardhout afgevoerd.  
 
 
 
 

 
 

 
 

sVLU rondt aanpassing Knuppelbrug af 21-12 
Nadat we de versgezaagde planken hadden 
opgehaald heeft een klein team van vrijwilligers 
de laatste brede voegen in de Knuppelbrug 
gedicht. Pet je af dames en heren voor deze 
noeste brug-leggers! 
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sVLU sluit het jaar in het Klimaatbos 27-12-19 
Traditiegetrouw organiseert de sVLU een 
grootse werkdag in de Kersenboomgaard. Tal 
van kleine karweitjes zijn opgepakt in 
Kersenboomgaard, het bestaande Klimaatbos 
en Klimaatbos 2.0. Ter afsluiting werden 
oliebollen en glühwein geserveerd voor al het 
noeste werk. Uit dank is ook een eindejaar-
attentie verstrekt aan alle vrijwilligers van dit 
jaar. 
 

  

 sVLU plant struweelhaag Beemdsteeg 28-12-19 
Ook dit jaar was de sVLU weer actief in Landerd. 
Langs een perceelsrand is een struweelhaag 
geplant om het zicht op de glampings weg te 
nemen. Deze struweelhaag kent bonte soorten 
planten en is goed voor diverse struweel- en 
erfvogels. Door deze minisingel in een blokhaag 
te knippen met 2 meter breedte en 2 à 3 meter 
hoogte heb je dus 3 dingen. 
 
 
 

 

 

Het bestuur van sVLU bedankt  
 

iedereen voor de samenwerking. 
 

Wij wensen alle vrijwilligers, 
 

en betrokkenen  
 

met ons natuur- en landschapswerk, 
 

een voorspoedig 2020. 
 

 


