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Eerste werkdag 2020 op Kooldert 04-01 
Op Kooldert is de sVLU voor de 31e keer aan de 
slag geweest met het afzetten van een 
elzensingel. Ruim 35 personen hebben 
meegeholpen om 80 meter elzensingel te 
onderhouden. 
 
 
 
 
 

 

 Nieuwjaarsbijeenkomst Groenhoeve 05-01 
Traditioneel gaan de leden van IVN, Vogelwacht 
en vrijwilligers van sVLU, dit keer een 
nieuwjaarsborrel met een wandeling in de 
omgeving, het glas heffen op het voorbije en 
nieuwe jaar. 
 
 
 
 

sVLU ontvangt donatie Udense Quiz 11-01 
In een bomvolle theaterzaal in Markant ontving 
de sVLU de jaardonatie van het bestuur van de 
Ujese Kwis. De bijdrage zal besteed worden bij 
de inrichting van Kooldert. Naast enkele 
kenmerkende elzensingels en poelen zal de 
buurt een ommetje aangeboden worden. 
 
 
 
 

 

 sVLU ontvangt de Jeugd van Uden 18-01 
Ofschoon de oproep voor de jeugd goed ‘bekte’ 
is de opkomst naar de eerste rechtstreeks door 
de sVLU georganiseerde Jeugdnatuurwerkdag 
niet groot geweest. Naast de ene jeugdige 
vrijwilliger hebben 17 vrijwilligers toch 17 
knotwilgjes geknot deze ochtend. Een knot per 
persoon. Petje af! 
 
 

sVLU dingt weer mee “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. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_5tvvtfbiAhXNJFAKHddvAl4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/nieuws-natuur-en-landschap/2018/natuur-in-eigen-hand-2019&psig=AOvVaw1wDzZZF5Z2zBmhUHAwTJcE&ust=1561063741330046
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.udenaardetoekomst.nl/evenementen/ujese-kwis/&psig=AOvVaw3_V7XqjgqDWXl4gKLxt9E2&ust=1588585661493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNji5vO0l-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.wtcmaarssen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Pedaleur-No-3-2017.pdf&psig=AOvVaw3Hk7UivCh3noGqHgo_b1A5&ust=1588586568618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICc26e4l-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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 sVLU plant struweelhaag 18-01 
In de Beemdsteeg op ‘t Oventje hebben enkele 
sVLU’ers een struweelhaag geplant van 100 
meter lengte om een boerderij met erf te 
omhagen. Ruim 150 struiken zijn aangepant en 
moeten straks de bijen en vlinders voorzien van 
nectar. De dichte haag zal straks ook veel 
woonruimte bieden  voor de struweelvogels. 
 
 
 

sVLU organiseert veldbezoek Wijst 21-01 
sVLU wil stappen zetten op de Wijst en 
organiseert met alle beheerders een 1e 
veldbezoek om het water gerelateerde beheer 
op te pakken. Samen met Hennie en Nel 
Brinkhof, Staatsbosbeheer beheert de sVLU 
ruim 70 ha op de Loose en Raktse Beemden. 
Het waterschap is een verbindende spil in deze, 
want die zorgt dat er voldoende water is op 
deze Natte Natuur Parel (NNP) 

 

 
 
 
 

sVLU start inrichtingsplan Wijst 27-01 
samen met Hennie Brinkhof wil de sVLU dit 
najaar aan de slag met de inrichting op de Wijst 
nabij Annabos en Kooldert. Omdat Hennie 
Brinkhof ook een perceel herinricht is 
samenwerking gezocht bij het indienen van de  
vergunningsaanvraag voor de inrichtingen. 
Daarvoor hebben we de nodige diensten nodig. 
 

sVLU telt de vleermuizen in Uden 01-02 
Zowel in de bunker aan de Zeelandsedijk als in 
de voormalige fietstunnel in het 
Landschapspark A50 hebben vrijwilligers van de 
sVLU en Vleermuisopvang N-Br weer de 
jaarlijkse telling van overwinterende 
vleermuizen gedaan.  
 
 
 

 

 sVLU ontvangt donatie NL Doet 02-02 
sVLU doet ieder jaar weer mee aan de nationale 
vrijwilligersdag NLDoet in maart. Vooraf aan 
deze dag ontving de sVLU een bedrag van € 
50,=. Hiermee wil de sVLU de jonge gasten 
bedanken met een leuke attentie. 
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sVLU organiseert jaarbespreking 03-02 
Twintig sVLU’ers hebben vooraf aan de lezing 
over zandpaden de sVLU-jaarbespreking 
bijgewoond. Naast een terugblik is vooral ook 
vooruit gekeken. Dat daarbij veilig werken van 
belang is werd toegelicht door voorzitter 
Willem Peters 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kdZ5KiAdbFE 

sVLU kiest zandpad van Uden 03-02 
Ruim 40 gasten mochten we begroeten in de 
Groenhoeve tijdens de lezing van Ernest de 
Groot over de recent via de media uitgezette 
verkiezing van het mooiste zandpad van Uden. 
Ruim 30 van de in totaal 165 zandwegen 
werden tijdens de lezing toegelicht. Uiteindelijk 
werd de Schotenweg door de meeste van de 
bijna 50 juryleden verkozen tot de mooiste 
zandweg van Uden. 
 
Sleep de link naar je www of dubbelklik erop! 

sVLU doet ook weer mee met Plantactie 2020 
Met UdenaardeToekomst, IVN, VWU, 
Fruitzforlife en sVLU zijn we dit jaar weer 
gestart met de plantactie voor onze tuinen in 
m.n. de bebouwde kommen. Het thema ligt dit 
jaar op De eetbare tuin, waarbij fruitdragende 
bomen en struiken worden aangeboden tegen 
kostprijs. Nestkasten liften mee in het project. 
 
 

 

 sVLU actief in Rvk-wal op Knokerd 08-02 
Met maar liefst 25 vrijwilligers heeft de sVLU 
weer een stuk van maar liefst 80 meter 
ruilverkavelingssingel teruggezet. Het takhout 
dikker dan een pols is op een smalle ril getast. 
Tweederde van het dikkere hout is verkocht als 
haardhout en eenderde wordt tot planken 
gezaagd voor poorten en banken. 
 
 
 

sVLU velt populieren in Oerbos 26-02 
In het oerbosje op Kooldert zijn met de 
voorjaarsstorm in 2019 wel 15 grote bomen 
omgewaaid. Om het omwaaien van 15 
populieren over het openbare fietspad te 
voorkomen, zijn ze deze week ook 
weggenomen door Boomrooierij Weijtmans uit 
Udenhout. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://stefringoot.com/afbeeldingen-taalcursus/&psig=AOvVaw0leEkvTxcDQS6oc_EdAxZQ&ust=1588596656211000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiy6vndl-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DkdZ5KiAdbFE&psig=AOvVaw0eNB8wTP7QYsLDL1J3Cfc7&ust=1588596253013000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDCifDcl-kCFQAAAAAdAAAAABAP


sVLU Jaaroverzicht 2020  

4 

 

 sVLU in actie tegen processierups 28-02 
De sVLU is gevraagd om koolmeesnestkasten te 
leveren tijdens de Plantactie Uden op 21 maart 
2020. Dit om meer koolmezen als predatoren 
van de processierups een goed huis te bieden 
om straks in de zomer van de hoeveelheid 
stekelige rupsen te smullen.  
 
 

sVLU plaatst peilbuizen op Kooldert 29-02 

Ter voorbereiding op de inrichtingsaanvraag en 
in het kader van de omgevingswet hebben we 2 
peilbuizen geplaatst op het in te richten perceel 
op Kooldert. Het is van belang om de 
waterstanden van een gemiddeld jaar te 
kennen om de juiste inrichting te kunnen doen 
voor het juiste beheertype. 
 
 

 

 sVLU’ers gespot in Maasheggen 29-02 
Ieder jaar doen er enkele sVLU’ers mee met het 
NK Maasheggenvlechten in Oeffelt. Om mee te 
kunnen doen moet er goed geoefend worden. 
Daar zijn ook al punten mee te verdienen. Met 
een waterig zonnetje is er maar liefst 10 meter 
maasheg gevlochten. En allemaal strijden ze 
voor de gouden hiep! 
 

sVLU distribueert kasten ErvenPlus 29-02 
sVLU heeft nog wat nazorgwerk van de 
ErvenPlus- actie 2019. Nog net voor het 
broedseizoen zijn de nestkasten in Uden 
gearriveerd zodat Chris van Lieshout deze kan 
bezorgen bij de ruim 40 deelnemers aan 
ErvenPlus 2019. 
 
 
 
 
 
 

 

 sVLU bouwt nestkasten Plantactie 03-03 
Met een handvol vrijwilligers zijn 75 
koolmezennestkasten gebouwd om op 21 maart 
te verspreiden tijdens de Plantactie vanuit D’n 
Hof. Onder toeziend oog van Adriaan (onze 
gastheer) is met veel gezelligheid een eerste 
aanzet gedaan om de processierupsbestrijders, 
de koolmezen, een waar huis te bieden. 
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sVLU en Biodiversiteitsplan Trent 03-03 
sVLU wordt steeds vaker gevraagd om advies in 
Landerd. Zo hebben enkele bewoners in het 
buurtschap Trent de handen ineen geslagen om 
iets voor de biodiversiteit te doen. sVLU heeft 
ze de nodige praktische adviezen gegeven die in 
Uden al enkele jaren geleden zijn opgepakt en 
goed werken. Denk aan ErvenPlus, nestkasten, 
bermenbeheer en een historische ommetje 
over deels een kerkenpad zijn het resultaat. De 
schop kan de grond in.   

 sVLU aan de slag met de Talentklas 04-03 
Vanuit het Udens College kwam het bericht dat 
hun Talentklas een ochtend actief wilde zijn in 
het landschap. Maar liefst 12 kids zijn deze 
ochtend actief geweest in de kersenboomgaard 
met het knotten van 5 wilgen onder begeleiding 
van enkele sVLU’ers. 
 
 
 
 

sVLU en hakhoutwallen Handel 05-03 
De sVLU heeft in 1992 een historische houtwal 
teruggezet die daarna niet goed is aangegroeid. 
De sVLU heeft vandaag de handschoen weer 
opgepakt en is in Handel en Gemert gaan kijken 
hoe het Gemerts Landschap i.s.m. de gemeente 
Gemert-Bakel het beheer van diverse 
historische relicten hebben aangepakt. Dit biedt 
weer hoop voor ‘onze’ dreven en driften! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

sVLU’ers vlechten Maasheggen 08-03 
Al vele jaren doen enkele sVLU’ers mee met 
teams van waterschap Aa en Maas tijdens het 
NK Maasheggenvlechten. Ook dit jaar streden 
40 teams uit binnen- en buitenland mee om de 
Gouden Hiep te winnen. En …. meedoen is 
belangrijker dan winnen is ons standaard! 
 
 
 

sVLU overziet ErvenPlus 09-03 
De sVLU heeft in Uden 17 erven gescand. Er zijn 
schetsen en voorstellen gemaakt. De 
deelnemers worden dit najaar bedacht met 
plantsoen en nestkasten. Een deel van de 
nestkasten willen we zelf proberen te maken na 
het Corana-tijdperk later deze zomer.   
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 sVLU met nestkasten bij Vrije School 11-03 
De sVLU had de eerste 16 nestkasten vorige 
week afgeleverd op de Vrije School. De 
kinderen zijn meteen aan de slag gegaan om 
deze te beschilderen. Vanmorgen werden ze 
met hulp van de gemeente opgehangen in het 
park nabij de school. Uit voorraad leverbaar! 
 
 

sVLU bouwt nestkasten Plantactie 11-03 
Vanmiddag was de sVLU wederom actief en 
met enkele leden van de Vogelwacht aan de 
slag gegaan om ruim 50 nestkasten te bouwen. 
De spontane actie ingegeven door gemeente 
Uden i.s.m. UdenaardeToekomst, IVN, VWU en 
sVLU moet hiermee een belangrijke groei van 
het aantal mezen veroorzaken. De koolmees 
heeft de processierups op zijn menu staan. 

 

 

sVLU haalt Bedaf-werkdag door 11-03 
Door het rondwarende Coranavirus dat velen 
van ons en onze familieleden treft, heeft de 
sVLU ook overeenkomstig de RIVM- 
maatregelen de grote groepsactiviteiten tot 
nader bericht opgeschort. 
 

sVLU levert 75 nestkasten op Wijde Wereld 
Maar liefst 75 nestkasten zijn afgeleverd op De 
Wijde Wereld. Kinderen gaan samen met hun 
ouders deze nestkasten voornamelijk in Uden-
zuid en Volkel ophangen.  
 
 
 
 
 

 

 sVLU checkt het wandelroutes in Uden 14-03 
IVN en sVLU zijn benaderd om het 
Knooppuntensysteem van Uden te gaan 
controleren. Er moet nog bekeken worden of 
dat ook de Wandel- , Fiets-, ATB- en de 
Ruiterroutes door onze landschappers 
gecontroleerd gaan worden.  
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sVLU peilt tweewekelijks op Kooldert 15-03 
Tweewekelijks worden de peilbuizen gepeild 
die in februari zijn geplaatst op een perceel op 
Kooldert. Na een spectaculaire natte februari-
maand stonden de peilen nagenoeg op 
maaiveld. Hoezo nog peilen? 
 
 
 
 
 
 

 

 sVLU overpeinst Coronatijd 16-03 
Met de leden van het bestuur is er regelmatig 
overleg geweest via o.a. het nieuwe beeldbellen 
over de gang van zaken. Het is zeker niet de 
bedoeling dat we met grote groepen actief 
zullen zijn tijdens deze uiterst kwetsbare 
crisistijd.  
 
 
 

sVLU plant bosplantsoen op 08-04  
De sVLU kent naast de grote werkdagen ook 
kleine werkmomenten. Het uiteen planten van 
zo’n 250 stuks bos- en haagplantsoen in nieuwe 
Klimaatbos (K2.0) was er één van. Met 3 
personen hebben we op ruime afstand van 
elkaar het plantsoen dicht bij elkaar uitgeplant 
op het natste deel van het perceel om later dit 
jaar op de juiste plaats definitief te planten 
 

 

 sVLU ruimt zwad op de Wijst 18-04 
De door ‘Japanse1000knoop’ aangetaste strook 
grasland op ‘onze’ Wijst is met hulp van de 
gemeente gemaaid met een speciale machine. 
Het maaisel is door 2 vrijwilligers van sVLU naar 
de harde weg vervoerd. De gemeente voert dit 
af voor speciale verwerking. 
 
 
 

sVLU ondertekent overeenkomst 20-04 
De al enkele weken durende onderhandelingen 
met Visit Brabant zijn nu vastgelegd in een 
overeenkomst. Enkele vrijwilligers van de sVLU 
gaan 2 keer per jaar het KnooppuntenNetwerk 
voor wandelroutes in Uden na op 
ondeugdelijkheid.  
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 sVLU start check Wandelnetwerk 22-04-20 
Nog wat onwennig zijn we in tweetallen gestart  
met de controle. Er is hier en daar wat 
achterstallig onderhoud. Deze eerste 
inventarisatieronde duurt enkele dagdelen en 
daaruit moet blijken of we dit zelf repareren of 
dat samen met de gemeente Uden doen. 
 
 
 
 
 
 
 

sVLU zaait bloemen in Meulenreek 25-04 
sVLU heeft ook het voorjaar in de bol. De 
nieuwe boomgaard in de Meulenreek had deze 
winter opvallend veel bezoek gehad van 
Momfer de mol. Om van de nood een deugd te 
maken hebben enkele vrijwilligers bloemen 
gezaaid op deze molshopen en heeft Dirk 
Geenen deze met een heuse weidesleep 
geëgaliseerd. Laat nu de regen maar komen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

sVLU repareert rasters Patrijsweg           30-04 
Met enkele vrijwilligers hebben we het raster 
rondom de oudste poel aan de Patrijsweg 
opgeruimd. De schapen mogen deze zomer de 
oevers van de poel begrazen en de poel wordt 
dit najaar machinaal flink geschoond. 
 
 
 
 

sVLU ziet ze wandelen!!!                               01-05 
De afgelopen maand opgestarte werkgroep 
voor controle van het 
wandelknoopppuntensysteem kan de borst nat 
maken. Nu nagenoeg de gehele 155 kilometer 
lange wandelroute door Uden is gecontroleerd 
zien we dat er sprake is van flink wat 
achterstallig onderhoud. Samen met de 
gemeente proberen we dat in de aankomende 
weken ‘op gepaste afstand’ weg te werken.   
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sVLU repareert hekwerk Meulenreek 03-05 
Heel vroeg deze zondagochtend kwamen we 
erachter dat het hekwerk in de Meulenreek 
over een lengte van 20 meter om lag. De 
schapen lagen nog te slapen toen Willem en 
Adriaan dit weer hebben opgericht. Aandacht 
voor deugdelijkheid is dus nodig.   

sVLU op bezoek bij de imker   08-05 
De sVLU heeft in 2010 een heuse imker tot haar 
vrijwilligers mogen omarmen. Chanty Hem 
heeft in het Klimaatbos inmiddels tussen de 10 
kasten in 2 stalletjes staan. Inmiddels is de 
kunststof dakbedekking aan vervanging toe. Dit 
is een klus voor dit najaar.  
 

 

 

sVLU veilig aan de slag met controle 14-05 
De in april van dit jaar gestarte controle van het 
wandelroutenetwerk verloopt prima. Het 
eerder waargenomen achterstallige onderhoud 
lijkt snel verholpen te zijn. In twee teams is hier 
ook 100% Corona-proef aan gewerkt. Petje af.  

sVLU beschrijft de hakhoutwallen 22-05 
Na het bezoek in Gemert met een Udense 
delegatie heeft de sVLU een notitie geschreven 
over de historie en waarden van de 
hakhoutwallen zoals we die kennen in Uden en 
de regio. Na een zoektocht naar het beheer 
heeft de sVLU het voorstel om 2 kleine stukjes 
houtwal in Uden te gaan terugzetten zodat het 
weer een dichte veekerende houtwal kan 
worden.   
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sVLU ziet slijtage in ‘haar’ borden 26-05 
De in 2006 door IVN en sVLU aangeleverde 
ruwe ontwerpen, copy en foto’s voor tientallen 
landschapsborden in Uden hebben hun beste 
tijd gehad. Van enkele dient de tekst 
geactualiseerd te worden en van andere is door 
de zon of door vernieling de tekst niet meer 
goed leesbaar.  

sVLU adviseert landelijke inrichtingen 29-05 
De sVLU geeft erf- en landschappelijke adviezen 
door de gehele gemeente. Met eigenaren 
worden na een keukentafelgesprek de 
mogelijkheden besproken en een plan 
opgesteld. Via het Coördinatiepunt wordt er 
dan subsidie aangevraagd. Hiermee vergroot de 
sVLU haar kennis, naamsbekendheid en haar 
achterban. 
  

 

sVLU ziet akkerranden verdrogen 02-06 
Ofschoon akkerranden best wel tegen een 
droogteperiode kunnen, zien we dit jaar toch 
veel ruigtekruiden opkomen. Voor de natuur 
niet zo erg. Het oog wil echter ook wat en dat 
oog ziet op al onze akkerranden minder 
bloemen en veel ruigte. De natuur lacht!!! 

sVLU plaatst afrastering Klimaatbos K2.0  04-
06 
De sVLU heeft een deel van het nieuwe K2.0 
ingericht als bos en een deel als hoogstam-
boomgaard dat begraasd wordt. Deze 
fruitbomen moesten nog uitgerasterd worden 
evenals de buitenomheining. Onder Corona-
richtlijnen zijn telkens 3 à 4 sVLU’ers op 5 
dagdelen actief geweest. 
 
 

 

 sVLU ontwikkelt nieuwe methode 10-06 
Na het aanbrengen van het nieuwe 
schapenraster in K2.0 hebben we het raster aan 
de bovenzijde aan een strakgespannen 
gladdraad bevestigd. De speciaal door Adriaan 
ontwikkelde klemmetjes zaten er snel omheen. 
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sVLU ondersteunt Slootjesdag IVN  14-06 
De sVLU heeft ook dit jaar weer geassisteerd 
met veel gereedschappen om samen met het 
IVN onder Corona-maatregelen de ruim 60 
geïnteresseerde kinderen en hun ouders 
wegwijs te maken in het leven onder water. 
 
 
 

 

 

sVLU knipt hagen Kersenboomgaard 20-06 
De afgelopen jaren hebben we de hagen in de 
boomgaard maar telkens één keer per jaar 
geknipt. Dat hebben we geweten. De hagen 
hadden veel meer schot dan andere jaren 
gemaakt. 

sVLU ruimt knipsel Kersenboomgaard 22-06 
Het vele knipsel konden we niet allemaal 
afvoeren op zaterdag en daarom is er op 
maandagavond nog even een uurtje gewerkt 
met enkelen om het opgeruimd te krijgen. Bij 
toeval kwam de ijskar langs toen we klaar 
waren en trakteerden we onszelf op een ijsje. 

 
 sVLU aanschouwt droogte Houtvennen 04-07 

De sVLU heeft op verzoek van de Provincie naar 
de peelrandbreuken gezocht op en rondom het 
projectgebied Houtvennen. Maar liefst 2 
peelrandbreuken zijn aangetroffen op basis van 
kwelstromen, ijzeroerrestanten en 
kwelvegetatiesoorten.  

sVLU vergadert met IVN in Groenoverleg 6-07 
Met de komst van de nieuwe medewerker 
Linda van de Zee (ecologe) werd het weer eens 
tijd om een gemeentelijk Groenoverleg te 
organiseren. In dit overleg zitten 
vertegenwoordigers van IVN, VWU en sVLU. De 
bedoeling is dit overleg 4 keer per jaar te 
organiseren. 
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sVLU hooit Kersenboomgaard 08-07 
We moeten hooien als de zon schijnt. Ofschoon 
die deze zomer volop scheen, moesten we toch 
uitwijken naar een later geplande datum. De 
gehele Kersenboomgaard en het Klimaatbos 
liggen er weer keurig bij. Drie hooiruiters 
hebben het hooi 2 weken extra gedroogd. 

sVLU geïnterviewd voor 30-jarig oeuvre 11-07 

Dit jaar viel het o.a. de sVLU te beurt om 
geïnterviewd te worden voor de speciale editie 
van het Brabants Landschap die dit jaar 40 jaar 
oud is geworden. Wat een leeftijden. 

 

Vakantie 
sVLU hooit bermen Rabattenbos 22-08 
Jaarlijks maait de gemeente de bermen van het 
Rabattenbos die gehooid worden door de sVLU. 
Graag willen we deze grassige stroken extensief 
beheren voor de vele insecten. Het zwad wordt 
op broedhopen gezet voor reptielen en muizen. 
 

 

 

sVLU start reparaties Stadsweide 24 en 26-08 
Eerder was door sVLU geconstateerd dat er 
palen van ondeugdelijke kwaliteit waren in de 
Meulenreek en Stadsweide. De sVLU is na 
inventarisatie gestart met het zetten van 
nieuwe palen maar kwam er al snel achter dat 
de bodem zo droog was dat er niet met een 
grondboor gewerkt kon worden.  

sVLU verlegt wandelroute voor de das 29-08  
Tijdens voorzomercontrole bleek een stukje 
wandelroute niet meer mogelijk over 
boerenland. Tijdens de vakantie hebben we 
deze route eigenhandig verlegd om deze later 
met gemeente en VisitBrabant om een 
dassenburcht heen te leggen.  
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sVLU ondertekent controle ATB-route 20-08 
In navolging van de wandelknooppunt route zijn 
per 1 september de ATB routen van de gehele 
Maashorst onder controle bij sVLU. Een speciaal 
team van 4 sVLU’ers controleren de routen, 
restaureren bebording en houden met de 
gemeente hierover contact. 
 
 

sVLU knipt hagen Kersenboomgaard 05-09 
Door de droogte van de afgelopen zomers 
hebben we de hagen in de boomgaard enkel 
maar in het voorjaar geknipt. Dat hebben we 
geweten. Dit jaar hebben we het oude patroon 
(2 x /j.), dus voor- en nazomerknipbeurt weer 
opgepakt. 
 
  
  

sVLU hooit op de Patrijsweg    05-09 
Met veel vrijwilligers is vandaag de 2e 
maaibeurt in het ‘oude’ Klimaatbos en de 
Kersenboomgaard ter hand genomen. Met 
ruime afstand van elkaar is voorzichtig 
geprobeerd het gras en vegetatie af te voeren. 

 

 

sVLU vergadert in de gemeentewerf   7-09 
Met ruime afstand van elkaar is in de kantine 
van de gemeentewerf de jaarvergadering 
gehouden. Op deze avond blikken gewoonlijk 
terug en vooruit. Ofschoon het Coronavirus nog 
actief is heeft het sVLU toch een geheel nieuw 
jaarprogramma gepresenteerd. Of we de 
werkdagen ook allemaal kunnen houden is nog 
de vraag. 

sVLU rondt herstelwerk af Stadsweide  09-09 
De eerder opgestarte herstel-werkzaamheden 
aan het hekwerk in de Stadsweide konden na 
enkele kleine regenbuitjes weer hervat worden. 
Zo’n 70 palen en stukjes hekwerk zijn tijdens 3 
kleine werkmomenten vervangen in de 
Stadsweide. 
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sVLU start controle ATB-routes   11-09 
De sVLU heeft de controle gestart van alle ATB-
routes in de Maashorst. Een speciaal team van 4 
sVLU’ers gaan 2 keer per jaar de routen langs 
om te controleren of ATB’ers de paden blijven 
vinden. 
 

sVLU krijgt hulp in Klimaatbos   14 en 16-09 
De gemeente Uden heeft de sVLU geholpen 
met het knotten van een reuzenknotwilg in het 
nieuwe Klimaatbos K2.0. Dit karwei was iets te 
‘hoog’ gegrepen voor de sVLU. De ingevlogen 
hoogwerker was toevallig toch in de wijk actief 
en heeft op twee momenten het knotten 
vakkundig geklaard. 

 

 

sVLU ruimt geknotte reuzenwilg   19-09 
De eerder deze week geknotte wilg is door 
sVLU’ers geruimd. Maar liefst 8 kuub takken en 
5 kuub hout kwam ervan af en is uit het nieuwe 
Klimaatbos geruimd. Ofschoon wilgenhout geen 
lange levensduur heeft kan deze reuzenknotwilg 
weer een groot aantal jaren pronken met zijn 3 
knotten. 

sVLU start uitvoering Boomfeestdag   20-09 
In samenwerking met de gemeente Uden en 
IVN zijn alle Udense scholen wederom 
uitgenodigd voor de 62e Boomfeestdag. Deze 
wordt op woensdag 18 november 2020 
gehouden. Uiteraard onder Coronaprotocol! 
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sVLU verlegt wandelknooppunten   24-09 
Nadat eerder een kortsluiting was voorgesteld 
door een bosje aan de Bosdreef waar een 
dassenburcht ligt, hebben we met 2  nieuwe 
knooppunten voorkomen dat de burcht 
dagelijks wordt betreden door recreanten en 
hun viervoeters. De dassenfamilie zal ons 
dankbaar zijn. 

sVLU laat schaapjes op het droge   26-09 
Voor de tweede keer dit jaar grazen de schapen 
van Dirk Geenen in de 
Hoogstamfruitboomgaard aan de Patrijsweg. 

  

 

sVLU laat ook maaien op Kooldert   26-09 
Het grootste door sVLU verworven perceel op 
Kooldert is vandaag voor de 2e keer gemaaid 
van dit jaar. De grasgroei is duidelijk minder 
heftig doordat er niet meer bemest is en er tot 
heden nauwelijks regen is gevallen. Hopelijk kan 
de grasmat eind oktober nog een keer gemaaid 
worden. 

sVLU zoekt met IVN Peelrandbreuk op   3-10 
Op verzoek van de gemeente is de 
Peelrandbreuk opgezocht ter hoogte van 
Karrevracht. Met enkele dagen speuren in het 
veld naar Wijst-indicatoren en met de 
luchtfotokaart hebben we de breuk haarfijn aan 
kunnen duiden. 
 
 
 
 

 

 

sVLU dient GOB-subsidieaanvraag in   4-10  
Vandaag is de subsidieaanvraag voor de 
inrichting van de Beemdenweg en Kamerweg 
ingediend bij het GroenOntwikkelfonds 
Brabant. Met deze subsidie kan de sVLU op de 
Nationale Natuurwerkdag 4 singels en een bosje 
aanplanten. 
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sVLU stopt voorbereiding Boomfeestdag  6-10 
Na de oplopend aantal besmettingen en 
strengere Coronamaatregelen hebben we in 
nauw overleg met de gemeente Uden besloten 
de Boomfeestdag 2020 niet door te laten gaan. 
Daarnaast werd ook de Nationale 
Natuurwerkdag afgelast.  

 

 

sVLU schoont poelen   10-10 
Met 18 vrijwilligers hebben we op gepaste 
afstand van elkaar de grote poel op de 
Stadsweide en de zichtbare breukrand vrijgezet 
van berken en wilgen. Na de pauze hebben we 
ook de 2 poelen in het Udens Broek, in de 
populierensingel van SBB, grotendeels vrijgezet 
zodat de zon weer in de poel kan schijnen. 

sVLU heeft de ATB-routes gecontroleerd   16-10 

Alle 5 ATB-routes in Maashorst, Herperduin, 
Reekse Bergjes en Bedaf hebben een verlate 
voorjaarscontrole gehad. Er zijn maar weinig 
gebreken geconstateerd. 
 

 

 

sVLU bedenkt ErvenPlus deelnemers   30-10 
Ruim 100 Udense boeren, burgers en buitenlui 
zijn u al voorgegaan en hebben hun erf groener 
gemaakt en daarmee beter geschikter gemaakt 
voor erfvogels. Chris van Lieshout heeft hierbij 
de taak om de scans te maken en langs te gaan 
om het ‘schildje’ uit te reiken. 

sVLU bezoekt start 2 erfbeplantingen   30-10 
Naast de Erven Plus actie adviseert, begeleidt, 
consulteert, levert en/of plant de sVLU ook 
jaarlijks 4 à 6 forse erfbeplantingen in Uden e.o. In 
november starten we met 2 erfbeplantingen 
waarbij na het advies en de subsidieaanvraag ook 
bijna 2000 bomen en planten geleverd gaan 
worden.   

 



sVLU Jaaroverzicht 2020  

17 

 

 

sVLU zet de elzensingels uit   30-10 
Voordat plantsoen de grond in kan langs de 
Beemdenweg moeten de plantvakken uitgezet 
worden en kan de loonwerker, Ton Nooijen, 
met diepfrezen starten. Tegelijk wordt er hier in 
het plantvak een wintergraan gezaaid dat de 
eerste jaren de kruidendruk tegenhouden. 

sVLU en knooppuntwandelroute   01-11 
Ook de najaarscontrole van de sVLU is mooi op 
tijd afgerond door vrijwilligers van de sVLU. De 
ruim 150 kilometer routeknooppunten zijn op 
enkele plaatsen omgelegd en er liggen nog enkele 
wijzigingen in het verschiet. Veel complimenten 
voor de sVLU en haar vrijwilligers zijn al 
ontvangen in deze Covid-wandelmaanden. 

 

 

sVLU ontvangt GOB-subsidie   06-11 
De enkele weken geleden aangevraagde 
inrichtingssubsidie voor de Beemdenweg en 
Kamerweg is goedgekeurd en daar is de sVLU 
heel erg blij mee zodat dit project nog voor het 
eind van het jaar afgerond kan worden. 

sVLU herstelt oude landschap   07-11 
Vanwege een aangescherpte lockdown hebben 
we moeten besluiten deze plantwerkdag af te 
gelasten. Het plantsoen is wel opgehaald en 
door een paar vrijwilligers tijdelijk ingekuild 
nabij de plantlocaties aan de Beemdenweg. 
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sVLU verzorgt distributie ErvenPlus  13-11 
Bij maar liefst 19 adressen van boeren, burgers 
en buitenlui heeft de sVLU i.s.m. G. 
Schoonenberg plantsoen geleverd. Hiervoor 
was al advies afgegeven en daardoor kunnen 
weer diverse erven groener worden gemaakt. 

sVLU vraagt vergunning Wijstherstel       14-11 
Nadat deze zomer een ontgrondingsvergunning 
is aangevraagd voor het herstel van 2 percelen 
op de wijst zijn heden nog de watervergunning 
en omgevingsvergunning aangevraagd 
waardoor we in februari 2021 kunnen starten 
met de inrichting van 2.7ha Wijstherstel. 

 

 

sVLU viert kleine Boomplantdag   18-11 
Ofschoon vele groene evenementen zijn 
afgelast hebben we de vraag van de Talentklas 
wel opgepakt. Deze groep van 10 kinderen van 
het Udens College zijn meters uit elkaar actief 
aan de slag gegaan, ondersteund door 2 
sVLU’ers per groepje om een bosje aan de 
Bitswijkseloop aan te planten.  

sVLU helpt actie Plantboom   19-11 
Drie sVLU’ers hebben de Brabantbrede actie 
Plantboom (gesubsidieerd door de NPL) 
geassiteerd met het herbusselen van plantsoen 
bij de kweker in Bernheze. Bijna 4000 bomen 
en struiken zullen op 4 locaties in NO-Brabant 
aanstaand weekend de grond in gaan. 

 

 

sVLU herstelt oude landschap   21-11 
Vandaag zijn ruim 28 sVLU-ers in kleine groepjes 
actief aan de slag gegaan met de aanplant van 4 
singels en een bosje aan de Beemdenweg. In 
totaal is zo’n 3000 stuks bosplantsoen 
aangeplant. Daarmee is het landschapbeeld van 
voor 1970 hersteld.  
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sVLU stuwt Wijstwater Loose Beemden   24-11 
Door het waterschap zijn maar liefst 4 stuwtjes 
geplaatst op en langs de beide percelen aan de 
Beemdenweg. Er zijn 2 stuwtjes en 2 
rijplaatstuwen geplaatst. De rijplaten worden 
op den duur vervangen door slootbodem- 
verontdiepingen. 

 

 

sVLU gaat weer voor nieuwe ErvenPlus   25-11 
De sVLU heeft de vraag gekregen om ook weer 
in 2021 en 2022 de ErvenPlus voor Uden te 
verzorgen. Tevens is de vraag gesteld of sVLU 
deze actie voor Landerd wil gaan uitrollen. 

sVLU werkt aan knip- en scheerhagen   26-11 
Van een deel van het overmateriaal, 200 stuks, 
en de verkregen 200 stuks van de actie 
PlantBoom van de Nationale Postcode Loterij 
(NPL) kunnen we op 4 locaties in Uden een 
kleine knip- en scheerhaag oprichten.  
Wat zullen de heggemussen glunderen 
en de Goudsbloemen lachten vandaag de 
planters toe! 

 

 

sVLU vervolgt knip- en scheerhagen   27-11 
Met het overplantsoen zijn er weer diverse 
hagen ingeboet. Met nog eens 175 stuks 
nieuwe haagplantsoen is ook nog 50 meter haag 
hersteld in de Meulenreek en zijn ook een 
aantal ‘komma’-bosjes ingeboet. Laat het nu 
maar regenen! 
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sVLU levert na advies het plantsoen 28-11  
Met bijna 1100 stuks bosplantsoen en enkele 
laan- en hoogstamfruitbomen toog de sVLU 
naar de Oosterheidestraat waar op dat moment 
een nieuwe poel werd opgeleverd en het 
plantsoen door ruim 6 familieleden onder 
aanwijzingen door de sVLU is aangeplant. 

 

 

sVLU beschermt jonge aanplant   28-11 
De door de hazen aangevreten aanplant van 21 
november is extra beschermd door 
boommanchetten. Ruim 200 boommanchetten 
moeten de lekkerste soorten als elzen en essen 
beschermen tegen vraat. 

sVLU voert het beheer op wandelroutes  29-11 
Ja, zelf op zondag gaan sVU-vrijwilligers aan de 
slag als een wandelroute niet klopt. Het moet 
niet gekker worden! De ‘dienst’fiets van Anita 
diende hierbij als pakezel. Petje af. 
 
 
 
  

  sVLU zaait haar akker op de Schansweg  4-12 
De sVLU laat haar akker aan de Schansweg weer 
inzaaien. Dit jaar komt er wintertarwe op. Twee 
graanrandjes van afgelopen seizoen mogen 
doorgroeien en voor een tijdelijke patrijzenrand 
zorgen. Volgend seizoen laten we weer andere 
randen de winter in gaan. 
 
 

sVLU heeft route 2e keer gecontroleerd  2-12 
De sVLU heeft de ATB-routes op de gehele 
Maashorst voor de 2e keer dit jaar 
gecontroleerd i.o.v. Visit Brabant. Door deze 
samenwerking inclusief de contacten met 
eigenaren van de Maashorst helpt sVLU een 
handje recreatie en natuur in goede balans te 
laten zijn.  
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sVLU knot weer op de Wijst   5-12 
Voor het 31e jaar op een rij is de sVLU vandaag 
actief op de Wijst nabij Annabos. Maar liefst 9 
grote knotwilgen en één eik zijn geknot op de 
Peelrandbreuk. De 12 meter lange houtmijt 
achter de wilgen is een heus hotel voor vele 
marterachtigen, vogels en insecten. 

sVLU maakt Knuppelbrug winterklaar   5-12 
Gelijk tijdens de knotdag is er ook nog maai en 
poetswerk verricht op de naastgelegen 
knuppelbrug. Na een kleine reparatie dit 
voorjaar is een heuse najaarsschouw gedaan 
waar naast het maai en poetswerk ook enkele 
schroeven van de brugdelen zijn vastgezet. 

 

 

sVLU levert na advies ook plantsoen   9-12  
Achter een nieuwe woning aan de 
Slabroekseweg lag nog een oud weidje van 4000 
m2 wat al enkele jaren niet meer gebruikt werd. 
De sVLU heeft een inrichtingsplannetje gemaakt 
bestaande uit bos, een struweel, grasbloemen 
en hoogstamfruitbomen. Gemiddeld worden 
dan tussen de 10 en 15 bosplantsoen soorten 
ingelant die zorgen voor de Biodiversiteit. De 
grotendeels door familie en vrienden ingeplante 
plantsoengoed geeft de inrichting meteen een 
lange levensduur en werkt ook nog eens 
voorbeeldwerkend vanwege hoort zegt het 
voort.  
Wat een feest zal dat worden voor de insecten, 
vogels en kleine marterachtigen! 
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sVLU boet de Tiny Forests in    11-12 
Al eerder werden de hagen en bosjes ingeboet 
in de Meulenreek. Dit landschapspark wordt 
alweer 3 jaar beheerd door sVLU en vandaag 
zijn nog 5 hoogstamfruitbomen ingeboet die in 
of bij de Tiny Forests het afgelopen seizoen 
door de droogte niet hebben gered. 

 
Whereby 
             SKYPE 
                     Zoom 
                               Teams 
                                          Whatsapp 
                                                        Hangout……… 
of gewoon via beeldbellen 

sVLU ontvangt VENEL Landerd   16-12 
Al diverse jaren heeft sVLU in Landerd 
natuurwerk verricht. Vandaag zijn 
vertegenwoordigers uit beiden gemeenten 
bijeen op Zoom om de nabije toekomst te 
bespreken i.k.v. de fusie van de gemeenten 
Landerd en Uden. Wordt vervolgd. 

sVLU in Kersenboomgaard /Klimaatbos   28-12 
Al vanaf 1996 is de sVLU actief aan de 
Patrijsweg tijdens jaarlijks 3 werkdagen. 
Traditioneel wordt de landschapskalender van 
de sVLU afgesloten met oliebollen……… maar…. 
………….…..Corona………….. maakt alles anders. 
Enkel de eindejaarsattenties voor de 
vrijwilligers kunnen we op ruime afstand 
voorbereiden en aanbieden. 
 
 
  

 

Bedankt voor de samenwerking 

en 

een heel voorspoedig en gezond 2021 

 
 


