Lijst van projecten en items van de werkgroep Groen en Ruimte
januari 2019
1. Groene verbinding ten zuiden van Oss (tussen Oss en Heesch)
(bossen bij de Naaldhof-’t Willibrodusputje-De Stelt-De Elzen (Land van Tosse )
Een ecologische verbindingszone die Herperduin met de Geffense bossen zou moeten verbinden. Hier wordt het
geld besteed van het ecoduct over de Weg van de Toekomst (N329) die niet is doorgegaan. Dassenambifibietunnels onder die Weg van de Toekomst, de Nieuwe-Heescheweg en Cereslaan (momenteel in
uitvoering), aankoop gronden en aanpassing van de waterhuishouding. Wordt mooi en goed.
Wij nemen deel aan een uitvoeringsoverleg met gemeente en Landschapsbeheer
2. Hertogswetering Oss – traject JF Kennedylaan - Hustenweg
Herinrichting van de oevers en bedding van de Hertogswetering en Roode Wetering
Met regelmaat overleg hierover met waterschap en gemeente.
3. Ossermeer
Overleg met gemeente en Landschapsbeheer over uitvoering van werkzaamheden en inrichting van het gebied
ten oosten van de Macherenseweg/ kruising Achterschaikstraat net voor de nieuwe plassen.
4. Crossterrein Zevenbergen
We volgen de ontwikkelingen en hebben zitting in een klankbordgroep
5. Buitengebied Geffen – Oss
Momenteel in uitvoering door Landschapsbeheer Oss. Goed plan, in beginfase gevolgd, weinig op aan te
merken. In de eindfase meedenken of we vogelkasten kunnen plaatsen.
6. Geffense Plassen
Aan 2 brainstormsessie van de gemeente deelgenomen over de toekomst van dit gebied.
Wordt een verdeling tussen recreatie, horeca (strand en zwemmen) en natuur.
Ligt momenteel even stil. Vermoedelijk tweede helft dit jaar weer actueel.
7. Stichting Natuurorganisatie Maashorst
Deelname aan overleggen van deze stichting. Deze stichting is op haar beurt weer vertegenwoordigd in
bestuursorganen van Stichting De Maashorst.
Een eigen activiteit van deze stichting is: Het 1000-soortenweekend op 13-14-15 juni 2019.
Verder denken we in deze groep mee over beheer en (recreatie)voorzieningen.
8. Windmolenpark Elzenburg-De Geer
Momenteel bezig met het bewerkstelligen van natuurcompensatie voor de weidevogels die in dat gebied zaten.
Bekijken of verplaatsen mogelijk is.
9. Windmolens in de polders tussen Rosmalen en Geffen
Is recent opgestart. Wij gaan in februari naar een startbijeenkomst belangenorganisaties.
In dit kader is er een ad-hoc werkgroep ‘Energietransitie’ gestart. Hoe denken wij over energietransitie (IVN
staat immers ook voor duurzaamheid) en hoe over de uitvoering in en rond Oss.
10. Onderhoudsbeheer Landschapsbeheer Oss
De gemeente Oss heeft veel beheer van bermen en groenstroken en terrein in beheer gegeven bij Stichting
landschapsbeheer Oss. Wij denken mee over het optimaliseren van dat beheer, met meerwaarde voor de
natuur.
11. Tiny Forests in Oss
Een plan van IVN Nederland voor 100 kleine bosjes in de komende jaren, mogelijk gemaakt door gelden van de
Postcodeloterij.
Oss is aanvankelijk buiten de selectiegevallen, maar door aanvullende provinciale gelden komen er mogelijk op 3
locaties in Oss toch een Tiny Forest.
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We zijn betrokken en denken mee bij de planning en inrichting van een eerste Tiny Forest op initiatief van Stadse
Boeren Oss, nabij NME/Kinderboerderij De Elzenhoek. Basisschool Elzeneind doet mee. Gaat dit voorjaar nog in
uitvoering. Een werkgroeplid gaat al deze projecten helpen begeleiden.
Hemerijkse Waard
We volgen de ontwikkelingen. Is van Natuurmonumenten.
Vogels worden geteld door de Vogelwerkgroep. De Vegatiewerkgroep doet er ook inventarisatiewerk. Wel zijn
natuurgidsen gevraagd om excursies te doen Natuurmonumenten, maar door gebrek aan belangstelling/het
soort arrangement is dat dit jaar nog niet doorgegaan. Evalueren met Natuurmonumenten hoe nu verder.
Geen actief overleg/contact. Alleen ad-hoc.
Wijken- en dorpenwedstrijd ‘Praktisch Alles Groen’
Hierover onderhouden we contact met IVN Brabant. Winnaar editie 2018 Slowpad in de Ruwaard. Er komt nog
een artikel voor in Inzoemen.
Nederland Zoemt
Bijenlinten, http://www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/56276/bijenlinten-in-de-bebouwde-kom.html
Landelijk actie en cursusaanbod voor gemeenteambtenaren en IVN leden van IVN Nederland en de gemeenten.
Gemeente Oss is aangesloten. Een werkgroeplid ging op cursus in 2018 Uitzoeken hoe we hier bij betrokken
kunnen zijn. Zijn we momenteel nog niet.
Natuur in de Stad
- Routekaart Groen, Blauw Natuur, Beleidsnota van de gemeente Oss:
https://issuu.com/efgee/docs/routekaart_gbn_02112017
- Stadsparken en monumentale bomen
bij het Jan Cunenmuseum en op de Eikenboomgaard (incl kerkhof)
https://www.bd.nl/oss/spectaculair-plan-voor-groene-oase-in-hartje-oss-park-eikenboomgaard~a9d5b488/
- Bomenonderhoudsplan gemeente
recente kap kastanjes, herplant inheemse soorten, herinrichting Raadhuislaan
- Vergroening Klaphekkenplein, vlinderplein, plannen zijn klaar, uitvoering onduidelijk
- Nieuwe buurttuin in het Berghkwartier, semi openbare stadstuin sheddaken
- Oijense Zij Noord (nieuwe woonwijk in ontwikkeling), ontsluiting? Gevolgen voor natuur?
- Operatie Steenbreek in de gemeente Oss
Overleg met gemeente
weer opgestart, nu samen met Landschapsbeheer en Stadse Boeren Oss,
onder andere de aanbeveling gedaan om een stadsecoloog aan te stellen.
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