
 

Activiteitenverslag 

De Stichting Landschapsbeheer Oss streeft als onafhankelijke vrijwilligersorganisatie naar 

behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch landschappelijk en cultuurhistorisch 

waardevol landschap in de gemeente Oss. 

Zij werkt daartoe vooral samen met (semi) overheden, terrein beherende organisaties, 

landbouworganisaties en (incidenteel) met particulieren. Belangrijk doel is dat mensen 

zelf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap bij hen in de buurt. 

Zij verwezenlijkt haar doel door o.a.: 

- het wekelijks organiseren van werkdagen  

- het bieden van gevarieerd werk in een professionele omgeving 

- het geven van voorlichting en educatie om het draagvlak voor behoud, herstel 

en ontwikkeling van het landschap te vergroten 

- het organiseren van opleidings- en gezelligheidsactiviteiten voor de vrijwilligers 

- het beheer en onderhoud van het wandel- en fietsroutenetwerk en diverse 

ommetjes in de gemeente Oss. 

 

Vrijwilligers 

De Stichting Landschapsbeheer Oss is de thuisbasis voor de vrijwilligers. Vanuit 

Landschapsbeheer Oss worden de vrijwilligers beschikbaar gesteld, met bijbehorende 

gereedschappen, materiaal en materieel om onder verantwoordelijkheid van de nauw aan 

Landschapsbeheer Oss gelieerde andere stichtingen (Werkplaats NLC en Landerij 

VanTosse), het uitvoerende werk te doen. 

Landschapsbeheer Oss is verantwoordelijk voor het opleiden van de vrijwilligers die met 

specifieke gereedschappen werken, voor een veilige werkomgeving (zowel fysiek als 

sociaal) en voor goed gereedschap, werkkleding, werkinstructies, persoonlijke 

beschermingsmiddelen en materiaal en materieel, inclusief het onderhoud hiervan.  

 

Hierbij is een werkplaats voor het maken van allerlei benodigdheden bij het werk 

(onderhoud van gereedschappen en werktuigen maar ook hekken, banken, tafels, 

picknicksets, bijen- en insectenhotels, speeltoestellen etc.), onontbeerlijk. Hier werken 

vrijwilligers met specifieke technische kennis en vaardigheden.   

 

Het aantal vrijwilligers is in de verslagperiode nog steeds licht groeiend. Eind 2021 hadden 

we 181 vrijwilligers. 

 

Door de vrijwilligers is in 2021 in totaal ruim 17.000 uur aan werkzaamheden besteed 

Deze uren zijn als volgt onderverdeeld: 

 

 Beheer natuurgebieden 4.665 uur 

 Beheer Tuinderij VanTosse 4.626 uur 

 Beheer / onderhoud wandel- en fietsknooppunten 1.126 uur 

 Timmerwerkplaats / Technische zaken 2.180 uur 

 Opleidingen / cursussen 216 uur 

 Nieuwsbrief 387 uur 

 Financieel beheer 650 uur 

 Markten 92 uur 

 Voorbereiding projecten 1.119 uur 

 Coördinatie tuin en werf 1.170 uur 

 

Naast bovenstaande uren is aan coördinatie beheer en projecten 1.170 uur besteed in 2021 



Aan bestuurswerkzaamheden is door de verschillende bestuursleden in totaal ca. 803 uur 

besteed. 

 

Naar aanleiding van het van kracht worden van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) is een privacybeleid opgesteld en is onze vrijwilligers- 

overeenkomst hierop aangepast. 

 

Huisvesting 

Aan de Tolstraat hebben we de beschikking over een locatie waar we kantoorruimte 

hebben, een (timmer-)werkplaats/opslag van gereedschappen, opslag/droogruimte voor 

hout en ruimte om de voertuigen te stallen.  

Onze werkplaats heeft de afgelopen jaren een gedaanteverwisseling ondergaan 

De bestaande garage is gesloopt en vervangen door een grotere nieuwe. Praktijkschool 

de Singel heeft met leerlingen deze nieuwe garage gebouwd. De nieuwe accommodatie 

gaat dienen als ruimte voor opslag van gereedschappen. Hierdoor kwam er ruimte vrij in 

de huidige werkplaats zodat deze opnieuw kon worden ingericht en het machinepark kon 

worden uitgebreid.  

Tevens is de ruimte geschikt gemaakt voor het geven van lezingen, cursussen en 

opleidingen. 

De locatie aan de Tolstraat is eigendom van de gemeente. Wij hebben met de gemeente 

een bruikleenovereenkomst.  

 

Vrijwilligers bijeenkomsten 

Als gevolg van de corona is er in 2021 een beperkt aantal bijeenkomsten voor de 

vrijwilligers georganiseerd: 

- Oogstfeest op 24 september 

- Natuurwerkdag 6 november 

-  

Opleidingen vrijwilligers 

In 2021 werden de volgende opleidingen georganiseerd: 

- Cursus bosmaaien voor 13 vrijwilligers. 

- Cursus motorzagen voor 7 vrijwilligers. 

 

Markten en beurzen 

In 2021 zijn hebben we vanwege corona niet deelgenomen aan markten en beurzen. 

 

Vriendenclub 

Landschapsbeheer Oss kent een vriendenclub. De leden van deze vriendenclub geven, 

door het leveren van een financiële bijdrage, te kennen het werk van Landschapsbeheer 

Oss te waarderen. De vrienden betalen een contributie van minimaal 10 euro per jaar en 

worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van Landschapsbeheer Oss door de 

Nieuwsbrief. Ons bestand aan vrienden bedraagt circa 270. 

 

Nieuwsbrieven 

Landschapsbeheer Oss mag zich gelukkig prijzen met een zeer gedreven redactie van de 

Nieuwsbrief die er steeds voor zorgt dat er ieder kwartaal een uitstekend verzorgde 

Nieuwsbrief bij de vrijwilligers, vrienden en relaties van Landschapsbeheer Oss in de bus 

ligt. De leden van de redactie zijn: Richard Ceelen, Dick Roza, René van Dorst, Jan 

Oomen. De nieuwsbrief geeft informatie over de activiteiten van Landschapsbeheer Oss. 

Daarnaast is een groot aantal artikelen opgenomen over voor natuur en landschap 

belangrijke zaken in Oss en de regio. 

De nieuwsbrief bedraagt 16 pagina’s en wordt gedrukt in een oplage van 600. Voor 

verspreiding van de Nieuwsbrief in Oss en regio zorgen een aantal vrijwilligers. 

 
  



Vergoedingen 
Vrijwilligers die zich bijzonder inspannen voor de activiteiten van Landschapsbeheer Oss 

ontvingen hiervoor een onkostenvergoeding. Deze vergoeding komt ten laste van de 

Stichting Landschapsbeheer Oss.  

Bestuursleden van de Stichtingen Landschapsbeheer Oss ontvangen voor hun 

bestuurswerk geen vergoeding. 


