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Voorwoord
Voor u ligt een document waarin wij op een transparante wijze verslaan, wat onze organisatie voor de gemeenschap heeft betekend en
hoe dat past binnen de visie zoals wij die hebben vastgelegd in het Vijfjarenplan. Mijn dank gaat uit naar allen, die dit document wederom
tot het huidige niveau hebben getild. Eén jaar verslag over twee jaren, zodat we zo dicht mogelijk tegen de actualiteit aan blijven zitten.
De effecten van de Corona Crisis zijn voor onze stichtingen te overzien, hoewel persoonlijke omstandigheden en emotionele
gebeurtenissen individueel tot groot verdriet hebben geleid.
Mocht u, als lezer, vragen of ideeën hebben dan kunt u die richten aan secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl. Natuurlijk kunt u ook onze
websites raadplegen over de actuele gang van zaken.
Wij hebben de visie dat de natuur de bakermat en hoofdslagader is voor de mens en dat we van daaruit kunnen wonen, werken en
recreëren.
De samenwerking en goede verbinding met de ambtelijke organisatie van de Gemeente Oss is voor ons van groot belang en vandaaruit
komen wij samen tot mooie ontwikkelingen. In die verbondenheid komen prachtige deelprojecten tot stand, dragen onze stichtingen bij
aan een beter Landschapsbeheer en dragen wij bij aan visie en ontwikkelingsplannen van onderaf.
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij continu op zoek naar verbinding met andere groeperingen op gebied van natuur en natuurbeleving
binnen de gemeente Oss. Het aantal vrijwilligers groeit gestaag en biedt gepast ruimte voor mensen die aan de zelfkant van de
maatschappij of met een handicap rust en vastigheid zoeken. Wij geloven sterk in de gedachte: samen sterker!
Bijzondere vermelding verdient nog de Ridderorde die op 26 april 2019 aan onze vrijwilliger Dick Roza is uitgereikt. Dick heeft deze
Koninklijke onderscheiding, naast ander vrijwilligers werk, voor een groot deel aan zijn werk voor Landschapsbeheer Oss te danken. Dick
verricht heel veel activiteiten voor Landschapsbeheer. De belangrijkste zijn dat hij al jarenlang onze vrijwilligerscoördinator is, en dat hij
een enorme bijdrage levert aan de redactie en verspreiding van onze Nieuwsbrief. De receptie ter gelegenheid van deze onderscheiding is
door Landschapsbeheer aan Dick aangeboden op de Landerij VanTosse.
Ik ben trots op deze mooie club van vrijwilligers en vind het een eer om als voorzitter daarin te mogen werken.
Met Groene en Hartelijke Groet
Harry Peters
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1. Inleiding
In 2011 werden de Stichting Werkplaats Natuur, Landschap en Cultuurhistorie (Werkplaats NLC) en de Stichting Landerij VanTosse naast
de Stichting Landschapsbeheer Oss opgericht. De drie stichtingen zijn onafhankelijk van elkaar, maar hebben onderling een sterke
verwantschap. Om deze reden wordt het jaarverslag van de drie stichtingen gecombineerd.

1.1. Doelstelling
Landschapsbeheer Oss streeft als onafhankelijke organisatie 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 organiseren van de jaarlijkse opschoondag in het buitengebied
het beheer en onderhoud van het wandel- en fietsroutenetwerk en diverse ommetjes in de gemeente Oss.
De Werkplaats NLC heeft ten doel de acquisitie, het vormgeven en uitvoeren van projecten en het ontwikkelen van visies op het
uitvoeren van beheer en onderhoud van diverse natuurgebieden in het buitengebied.
Zij doet voor het uitvoeren van de taken een beroep op de vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en schakelt waar nodig professionals
in.
De organisatie maakt daarbij gebruik van de professionele diensten van een coördinator projecten en een coördinator beheer. Ook de
bedrijfsleiding van Landschapsbeheer Oss en de Landerij VanTosse is ondergebracht bij de Werkplaats NLC.
Landerij VanTosse heeft als doel het stimuleren van een duurzaam landgebruik. Zij realiseert dit door het uitoefenen van agrarische
activiteiten op basis van ecologische principes waarbij voedselproductie samengaat met het bevorderen van de biodiversiteit van het
agrarisch landschap. De producten worden voornamelijk in de streek afgezet. Onderdeel is de ontwikkeling en het in standhouden van de
Tuinderij VanTosse tot educatieve publieks-, proef- en pluktuin, waar op ecologische basis groenten en fruit wordt geteeld. De producten
van de Tuinderij worden rechtstreeks aan klanten of via lokale ondernemers verkocht. De Landerij VanTosse biedt tevens stageplaatsen
aan stagiaires van land- en tuinbouwopleidingen en werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
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1.2. Bestuurssamenstelling

Landschapsbeheer Oss
Dagelijks bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester

Harry Peters
Leo de Hoogt (vanaf 20 november 2019 ;Hanny Wagemakers tot 20 november 2019)
Jan Ploegmakers

Adviserende leden
redactie nieuwsbrief/voorlichting
juridisch adviseur
financieel adviseur

Richard Ceelen
Maarten Furnee
Menno van der Most

Werkplaats NLC
Dagelijks bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester

Maarten Furnee
Adrie Geerts (vanaf 1 september 2020 ; Hans Hurkmans van 20 november 2019 tot 1
september 2020; Leo de Hoogt tot 20 november 2019)
Jan Ploegmakers

Adviserend lid
financieel adviseur

Menno van der Most

Coördinatoren
coördinator Projecten
coördinator Beheer

Henk Smouter
Tonnie van Hooff
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Landerij VanTosse
Dagelijks bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester

Harry Peters
Leo de Hoogt (vanaf 20 november 2019 ; Hanny Wagemakers tot 20 november 2019)
Jan Ploegmakers

Adviserende leden
redactie nieuwsbrief / voorlichting
juridisch adviseur
financieel adviseur

Richard Ceelen
Maarten Furnee
Menno van der Most

De beide coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij nemen deel aan alle bestuursvergaderingen van de drie
Stichtingen.
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2. Bestuursverslag
2.1. We staan er goed voor
Nadat we in 2018 ons 20-jarig bestaan hebben gevierd was 2019 wederom een goed jaar voor Landschapsbeheer Oss. Ons
vrijwilligersbestand had een lichte groei van 172 vrijwilligers begin 2019 naar 176 eind 2019. In 2020 groeide ons aantal vrijwilligers door
naar 181. Hiermee blijven we een grote vrijwilligersorganisatie. Onze wekelijkse werkochtenden in natuurgebieden zijn altijd goed voor
een opkomst van ca. 30 vrijwilligers. Daarnaast nam het aantal extra dagdelen dat er specifieke klussen worden gedaan ook sterk toe.
De samenwerking met Landschapsbelang Maasdonk krijgt steeds meer gestalte door het toenemende aantal gezamenlijke
(werk)activiteiten.
Ook de Tuinderij VanTosse kon rekenen op een groep van ca. 40 vaste vrijwilligers, die op de vaste dinsdag- en donderdagochtend
werken aan het onderhoud van de tuin. Daarnaast biedt de tuin, net als Landschapsbeheer Oss, werkplekken aan mensen die om diverse
redenen een (tijdelijke) werkplek zoeken.
In totaal is vanuit onze drie stichtingen in 2019 ruim 20.000 uur aan het Osse landschap gewerkt.
In 2020 is het aantal grote werkdagen zeer beperkt geweest. Alleen in het begin van het jaar (voor het uitbreken van de pandemie) en in
de zomerperiode, toen de regels weer mogelijkheden boden, zijn er werkdagen op grotere schaal georganiseerd. Verder is er perioden
vrijwel niet gewerkt, en is er voor een flink deel van het jaar in kleine groepen gewerkt op meerdere dagen per week. Op deze manier
hebben we toch veel van ons werk kunnen doen.
In totaal is vanuit onze drie stichtingen in 2020 ruim 18000 uur aan het Osse landschap gewerkt.
In de verslagperiode hebben wij ons gebogen over de structuur van onze organisatie. We bestaan uit drie stichtingen die nauw verweven
zijn. Vraag was of deze organisatiestructuur nog steeds de beste is om ons werk te kunnen doen. We hebben over deze
organisatiestructuur juridisch en fiscaal advies ingewonnen. Behoudens enkele kleine kanttekeningen, waar we uiteraard ons voordeel
mee doen, geven onze adviseurs aan dat de huidige organisatiestructuur goed past bij onze werkzaamheden. De verantwoordelijkheden
en bevoegdheden worden op een juiste wijze verdeeld over de drie stichtingen. Besloten is om deze structuur te behouden.
In 2019 zijn gesprekken met IVN Oss op gang gekomen. Deze gesprekken zijn constructief verlopen en de intentie van beide organisaties
is om daar waar mogelijk met elkaar samen te werken. Deze samenwerking krijgt al gestalte in de vorm van samen optrekken om de
beheersactiviteiten van Landschapsbeheer zo goed mogelijk af te stemmen op de natuurdoelstellingen in de verschillende gebieden. Dit
naast de recreatieve functies van verschillende gebieden.
Verdere mogelijkheden voor samenwerking worden gezien in de vorm van het gezamenlijk opzetten van informatie- en kennis avonden.
Gedacht wordt aan een “landschapsacademie”.
In 2020 zijn veel bestuursvergaderingen onder druk van de corona maatregelen vervallen. E-mail contact en bijeenkomsten in (zeer)
klein gezelschap hebben dit vervangen. Ook overleg met partners had uiteraard te leiden onder de corona maatregelen. Hierdoor zijn
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sommige zaken wat minder snel verlopen dan we hadden gewenst. De eerdergenoemde Landschapsacademie is bijvoorbeeld nog niet
gestart.
Ons huishoudboekje is goed op orde. We kunnen onze activiteiten over de drie stichtingen samen gezien financieel sluitend uitvoeren
dankzij een bijdrage van de gemeente en subsidies. De Landerij VanTosse kampt met een exploitatietekort. Dit vraagt nader aandacht.
We beschikken over voldoende reserves om aan onze verplichtingen te voldoen.

2.2. Locaties
We beschikken over twee locaties.
Aan de Tolstraat is de Landschapswerf gevestigd. We hebben hier de beschikking over een locatie waar we kantoorruimte hebben, een
werkplaats voor hout- en metaalbewerking, opslag en onderhoud van gereedschappen, opslag/droog ruimte voor hout en ruimte om de
voertuigen te stallen. Na de inbraak in 2018 is de beveiliging op een hoog peil gebracht. Onze werkplaats kampt met ruimtegebrek. In
2019 zijn plannen uitgewerkt om de aanwezige oude garage uit te bouwen. In 2020 zijn met behulp van inzet van de praktijkschool de
Singel deze bouwwerkzaamheden gestart.
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Bijeenkomst ter gelegenheid van de Koninklijke onderscheiding van onze vrijwilliger Dick Roza op de Landerij VanTosse
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De Landerij VanTosse is met de Tuinderij VanTosse een parel in het gebied De Stelt. Het Huis Cumberland op de Tuinderij VanTosse is in
gebruik als onderkomen voor vrijwilligers en als kleinschalig publiekscentrum. De bovenverdieping is in gebruik als kantoor- en
vergaderruimte. Er is een kleine opslagplaats voor de dagelijkse gereedschappen. Ook hier kampen we met ruimtegebrek voor opslag van
gereedschap.

2.3. Midden in de samenleving
Met ons grote aantal vrijwilligers en onze grote vriendenclub staan wij midden in de Osse samenleving. Dit blijkt ook uit de vele
raakvlakken tussen onze werkzaamheden en het in 2018 opgestelde coalitieprogramma voor het college van B&W van Oss. Onze
activiteiten hebben betrekking op het:
werken aan een aantrekkelijk en toegankelijk buitengebied
bieden van werkervaringsplaatsen, stageplaatsen en vrijwilligersplaatsen
werken aan duurzaamheid, biodiversiteit, bewustwording
verbouwen van nieuwe gewassen en ontwikkelen van streekproducten
beheren en toegankelijk maken van cultuurhistorische elementen
bevorderen van burgerinitiatief en vrijwilligerswerk
Wij ervaren een groot draagvlak in de Osse samenleving.

2.4. Perspectief
We hebben een goede positie in de Osse samenleving. Onze vooruitzichten zijn goed. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd, we hebben veel
en mooi werk en goede relaties met onze opdrachtgevers.
Niettemin blijven we kijken naar mogelijkheden voor verbetering van ons werk en onze organisatie. Onderdeel van dit jaarverslag is een
uitvoerige evaluatie van ons vijfjarenplan. Vanuit deze evaluatie zien wij speerpunten waar we de komende jaren aandacht aan willen
geven. Het gaat enerzijds over aspecten die onze organisatie betreffen, anderzijds over onze organisatie in de Osse samenleving.
Het gaat dan onder meer over:
invulling geven aan het vergroten van de betrokkenheid van onze vrijwilligers door het bieden van gerichte opleidingen en het
organiseren van informatie- en thema avonden
de draagkracht van onze organisatie; hoe groot willen of kunnen we groeien; wat willen we zelf in eigen beheer ontwikkelen
(bijvoorbeeld: een mouterij en bezoekerscentrum)?
hoe kunnen we onze organisatie nog beter promoten; hoe onderhouden wij onze contacten naar groepen in de samenleving,
zoals wijk- en dorpsraden, Osse politiek, e.d.?
beperken van de kwetsbaarheid van onze organisatie door professionele back up te organiseren op vitale functies/disciplines
binnen onze organisatie?, en hoe kunnen we dit financieren?
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toekomst bestendig maken van onze huisvesting en zorgen voor een goede beveiliging
het formaliseren van en verkrijgen van continuïteit in onze relatie met de gemeente Oss als onze belangrijkste partner
het gestalte geven aan een nauwere samenwerking met lokale groene groepen zoals IVN, stadse boeren en heemkundekringen
welke rol willen we spelen in recreatief opzicht en in de samenwerking met de Regio VVV en de Maasmeanders?
hoe kunnen wij, in het verlengde van de landelijke opschoondag, een bijdrage leveren in betere aanpak van voorkoming van
zwerfvuil
hoe gaan we samenwerken met het bestuur van de Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen en hoe wordt de uitbreiding,
beheer en onderhoud van het arboretum vorm gegeven?

Kortom, veel om over na te denken en veel om de komende jaren met elkaar over te praten. Te veel voor alleen 2020. We pakken
verschillende punten in 2020 op en houden de rest van deze speerpunten op het netvlies.

2.5. Mutaties bestuur
Per 1 januari 2019 heeft Harry Peters het voorzitterschap van Landschapsbeheer Oss en de Landerij VanTosse op zich genomen. Hij is
Ronald Widdershoven opgevolgd.
Hanny Wagemakers heeft op 20 november 2019 haar functie als secretaris van Landschapsbeheer Oss en de Landerij VanTosse
neergelegd. Zij is opgevolgd door Leo de Hoogt.
Ook per 20 november 2019 heeft Hans Hurkmans het secretariaat van de Werkplaats NLC overgenomen van Leo de Hoogt. Hans is
wederom per 1 september 2020 opgevolgd door Adrie Geerts.
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3. Vijfjarenplan
In het vijfjarenplan van onze stichtingen van december 2016, hebben wij ons gecommitteerd aan een plan van aanpak. We zullen hier
ingaan op waar we staan gedurende 2019/2020 en wat onze aandachtspunten zijn voor 2021. In het 5 jarenplan 2016-2021 zijn de
volgende speerpunten benoemd.

3.1. Het zich verder profileren als maatschappelijke onderneming
Wat is gerealiseerd
Met de ca. 180 enthousiaste vrijwilligers hebben wij een brede maatschappelijke onderneming gebouwd. In 2019 hebben we op de
Landerij VanTosse zeven werkervaringsplekken ingevuld en zeven stageplekken. In 2020 bedroeg dit aantal 6 respectievelijk 4. We
hebben een relatie met meerdere arbeidsbemiddelingsbureaus (afd. werk en inkomen gemeente Oss, R44, IBN, Engelen Arbeidsadvies,
Luna Colma Inspiratiemanagement) en scholen (Sonnewijser Oss, De Singel praktijkonderwijs, Helicon met vestigingen Velp,
Geldermalsen, Nijmegen, Breda).
De inpassing van werkervaringsplekken is een groeiproces. In 2019 zijn vier nieuwe mensen op een werkervaringsplek begonnen. Twee
mensen die werkzaam waren in 2018 zijn in 2019 doorgestroomd naar betaald werk. In 2020 was dit niet aan de orde.
We hebben een accreditatie van SBB voor de begeleiding van stagiaires voor de Mbo-opleidingen Voedsel, Natuur- en Leefomgeving
(medewerker Teelt, medewerker natuur, water en recreatie), Cross-over (Adviseur duurzame leefomgeving), Bouw en Infra
(middenkaderfunctionaris Verkeer en stedenbouw) en voor de opleiding Entree (assistent plant of groene leefomgeving).
Contacten met onderwijs/scholen waren er verder bij de Jongeren Bedrijvendag , een uitwisselingsprogramma van Finse scholieren met
het Hooghuis Lyceum en de medewerking van scholen bij de landelijke opschoondag.
Wij blijven de erkenning voor Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse als maatschappelijke ondernemingen uitdragen.

3.2. Grotere bekendheid en profilering van Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse
Het zorgdragen voor naamsbekendheid bij de inwoners van Oss en diverse instanties is een voortdurend aandachtspunt.
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Wat is gerealiseerd
De ontwikkeling van het gebied tussen Geffen en Oss, de uitvoering van de natuurmaatregelen N329 en projecten Meer Maashorst, de
landelijke Opschoondag, de samenwerking met de Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG), IVN Oss en Stichting
Landschapsbelang Maasdonk waren belangrijke ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van
Landschapsbeheer Oss en de Landerij VanTosse. Ook de voortdurende onderhoudswerkzaamheden aan de natuurgebieden, de recreatieve
routes en de activiteiten op de Landerij VanTosse en niet te vergeten de verspreiding van onze Nieuwsbrief dragen hieraan bij.

Finse scholieren op de Tuinderij VanTosse tijdens een uitwisselingsprogramma met het Hooghuis Lyceum
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In 2019 zijn op de Landerij VanTosse twaalf rondleidingen gehouden voor groepen die naar verwachting dit ook doorvertellen. In 2020
zijn geen groepen ontvangen in verband met de corona pandemie.
Op 5 februari 2019 vond op het provinciehuis in ‘s Hertogenbosch de afsluiting van het provinciale project Landschappen van Allure
plaats. Hier is een film over het Project Landerij VanTosse vertoond en zijn de behaalde resultaten toegelicht. De Tuinderij VanTosse is in
2018 erkend als VELT-tuin. In februari/maart is een zes-daagse cursus Moestuinieren georganiseerd met twaalf deelnemers onder leiding
van een cursusleider van VELT (Anna-Maria van de Berg). Op 1 en 2 juni 2019 zijn de open VELT-Ecotuindagen gehouden die door ruim
200 bezoekers zijn bezocht. Op 14 september is de hopoogstdag gehouden met medewerking van het Maaslands Thuisbrouwers
Genootschap. Helaas was 2020 vanwege de corona maatregelen een jaar waarin we geen open dagen/ bijeenkomsten konden
organiseren.

3.3. Continuering contracten en contacten met de gemeente Oss, Natuurmonumenten, Waterschap AA
en Maas en Brabants Landschap
Voortzetting en vernieuwing van de schriftelijke contracten met de gemeente Oss vergen voortdurend aandacht. Lopende contacten met
VVV, Maasmeanders en Maashorst zijn voortgezet, maar verdienen verdere uitdieping.
Wat is gerealiseerd
De vaste contracten “natuurbeheer” en “routebeheer” met de gemeente Oss waren na een looptijd van vijf jaar formeel per 31 december
2018 afgelopen. Ambtelijke toezeggingen m.b.t. aanvulling van de bestaande overeenkomst Beheer natuurgebieden met diverse reeds in
onderhoud genomen natuurlocaties (zoals Spaanderstraatsche Akkers en Zuidelijke Geledingszone) zijn in 2019 nog niet geëffectueerd.
Bestaande kleinere contracten met de gemeente lopen nog door om later ingepast te worden in een nieuwe overeenkomst Beheer
natuurgebieden. Over een nieuwe overeenkomst met de gemeente is gedurende de gehele periode contact geweest. In 2020 zijn de
overeenkomsten geactualiseerd en ondertekend. Tussentijds zijn de werkzaamheden op basis van de oude overeenkomsten wel
gecontinueerd.
De overeenkomst met Natuurmonumenten loopt tot 2023, werkopdrachten vanuit het Waterschap Aa en Maas zijn redelijk vast, maar
niet vastgelegd in een overeenkomst, waar overigens wel aan wordt gewerkt. Voor Brabants Landschap wordt gewerkt met ad hoc
opdrachten in natuurgebied Keent.
Contacten met de ambtenaren waar we direct mee samenwerken zijn overigens goed (project Geffen-Oss, project N329, Landerij
VanTosse).
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3.4. Intensivering contacten Agrarische Natuurverenigingen en ZLTO
Contact met Agrarische natuurverenigingen is er niet geweest. In het verleden zijn presentaties gegeven aan de ANV (Agrarische
Natuurvereniging) Beerse Overlaet en de Maashorstboeren over het werk van Landschapsbeheer Oss en mogelijke raakvlakken verkend.
Het blijkt moeizaam om op gemeenschappelijke vraagstukken onderling een aansluiting te vinden.

Wat is gerealiseerd
Enige concrete is dat Landerij VanTosse lid is van de Maashorstboeren en bij gelegenheid de jaarvergadering bijwoont. Ook is Landerij
VanTosse lid van de ZLTO, vanwege de agrarische activiteiten. We blijven de mogelijkheden verder onderzoeken om gezamenlijk
projecten uit te voeren.

3.5. Ondersteuning Maasmeanders daar waar mogelijk op het gebied van toerisme en recreatie
Onze nieuwe voorzitter (per 01-01-2019) is gedurende 2018 samen met de voorzitter van de Maasmeanders lid geweest van Platform
Vrije tijd Oss, waarbij kansrijke projecten op recreatief gebied een financiële bijdrage kregen. Het platform is per 1 mei 2019 opgeheven
vanwege wijziging van het gemeentelijk beleid.
Wat is gerealiseerd
In 2019 en 2020 zijn er geen gezamenlijke initiatieven ontwikkeld.

3.6. Ondersteuning gemeente Oss bij organisatie van projecten op het gebied van
zwerfafvalproblematiek en project Schone Maas
Het algemene gemeentelijk beleid m.b.t. zwerfaval is een lastige. Uit bezuiniging is enkele jaren geleden besloten het onderhoudsniveau
van het buitengebied op de kwalificatie “Sober” te zetten. Dit houdt in dat een bepaald niveau van vervuiling acceptabel wordt geacht.
Echter de praktijk wijst uit dat de vervuiling vele malen groter is dan gewenst en dat hierop actie is vereist.
Wat is gerealiseerd
De gemeente Oss heeft de organisatie van de lokale Landelijke Opschoondag reeds enkele jaren ondergebracht bij Werkplaats
NLC/Landschapsbeheer Oss. Ook in 2019 is in Oss gewerkt aan het project Schone Maas, met als doelstelling het opruimen van
zwerfafval op de oevers van de Maas en aansluitende watergangen in het Deelenkanaaal en het Osse havengebied. De deelname aan de
Opschoondag en Schone Maas was in 2019 overweldigend, 3000 basisschoolleerlingen, afkomstig van 28 scholen en ruim 500
particulieren hebben zich op deze dag ingezet om Oss een beetje schoner te maken.
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Er wordt nauw samengewerkt met de betrokken gemeentelijke afvalambtenaren.
Er ligt een plan van aanpak m.b.t. Opschoondag/Schone Maas.
In 2020 is vanwege de corona maatregelen de opschoondag niet doorgegaan.

3.7. Zorgdragen voor een warme vrijwilligersorganisatie, waarbij aandacht voor en ontwikkeling van
de persoon voorop staat
Wat is gerealiseerd
Om onze vrijwilligers kenbaar te maken hoezeer we hun inzet waarderen en om de betrokkenheid te vergroten organiseren we diverse
activiteiten, zoals:
vrijwilligers uitje. Dit is in 2019 voor het eerst georganiseerd door de activiteitencommissie, bestaande uit Paulien van Berlo,
Ingrid Broeders, Annemarie Bollen ,Martien Brouwer, Eric Megens en Karel Ruland. Het was een succesvolle dag waar 69
vrijwilligers aan deelnamen. Er werd een bezoek gebracht aan het Biesbosch museum, waar ook werd geluncht, er werd een
wandeling en een rondvaart gemaakt. En uiteraard afgesloten op het zonnige terras met een drankje.
aandacht voor plezierige, gevarieerde wekelijkse werkdagen in tuin en natuur.
vrijwilligersavond
nieuwjaarsbijeenkomst
cursussen boomzagen, bosmaaien e.d.
educatie
informatieavonden
groepjes voor kleinschalig werk
delen in lief en leed.
In 2020 is alleen de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Daarna zijn in verband met de corona maatregelen helaas geen
vrijwilligersbijeenkomsten meer georganiseerd.

3.8. Inpassing van meer burgerparticipatie en vergroting van draagvlak voor georganiseerd
natuurbeheer op lokaal niveau
Wat is gerealiseerd
Met 180 vrijwilligers en een organisatie als de onze geven we een goed voorbeeld hoe je burgerparticipatie kunt inzetten voor beheer en
behoud van natuur en landschap. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze vrijwilligers bij het inrichten/vergroenen van
burgerparticipatieprojecten op schoolpleinen en natuurspeeltuinen. In onze eigen timmerwerkplaats hebben we reeds diverse
speeltoestellen gemaakt en geplaatst.
Met een werkgroep van inwoners uit Lithoijen wordt gewerkt aan een burgerparticipatie project ter vergroening van de kern Lithoijen.
Diverse projecten/werkzaamheden zijn daar in de verslagperiode uitgevoerd.
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Burgerparticipatie staat met stip in het coalitiedocument van de huidige gemeenteraad. Op het gebied van natuurbeheer leveren wij hier
al een flinke bijdrage aan. Wij zouden graag betrokken willen worden bij het concreet maken van het gemeentelijk participatiebeleid.

3.9. Het participeren in het beheer en onderhoud van nieuwe natuurprojecten zoals de Hemelrijkse
waard, Kesselsewaard, natuurgebied Keent, Maashorst
Wat is gerealiseerd
Natuurmonumenten heeft twee grote natuurgebieden langs de Maas ingericht, de Hemelrijksewaard en de Kesselsewaard. Ter
ondersteuning in het onderhoud in deze gebieden zijn wij hier regelmatig actief. Mede gezien onze onderhoudsactiviteiten op een aantal
andere natuurlocaties van Natuurmonumenten (zoals de eendenkooi Macharen en de Groenendijk in Haren) zijn we een belangrijke
partner van Natuurmonumenten geworden. In Keent ondersteunen we Brabants Landschap bij het beheer van het gebied. In de
Maashorst zijn wij niet actief, de gemeente Oss heeft zelf een groep vrijwilligers die hier onder leiding van de boswachter werkzaam is. De
bossen in de Zuidelijke Geledingszone vallen buiten het beheerregime van de Maashorst. Hoewel wij met onze vrijwilligers heel veel uren
in deze gebieden actief zijn blijven we hier afhankelijk van de ruimte die we hiertoe krijgen van de afdeling bosbeheer.

3.10. Het inventariseren en acquireren van nog uit te voeren gemeentelijke projecten in buitengebied
en stadszones
Wat is gerealiseerd
Voortdurend zijn we bezig met inventariseren van mogelijke projecten of beheermogelijkheden in het buitengebied van de gemeente Oss.
’t Gat van de Dam van het Waterschap en werkzaamheden in het tussengebied Geffen en Oss zijn feitelijke acquisities. Ook plannen tot
herinrichting van de Geffense Plas heeft onze aandacht. Het zoeken naar mogelijkheden om een lokale graanmouterij op te zetten staat in
de kinderschoenen, maar blijft wel actueel.

3.11. Intensivering beheer en onderhoud van de bosgebieden in de zuidelijke geleding zone
Wat is gerealiseerd
Er is nog geen overall overeenkomst met de gemeente over beheer van de gehele Zuidelijke Geledingszone (landerijen en bosgebieden
vanaf de N329 t/m de Geffense Bosjes). Het opstellen van een bosbeheerplan voor deze gebieden waarin tevens afspraken kunnen
worden vastgelegd wie nou precies wat doet in deze gebieden is zo langzaamaan onontbeerlijk, mede ook gezien de diverse elementen
die door Landschapsbeheer Oss in deze gebieden zijn aangelegd met uiteraard als hoofdmoot de activiteiten in gebied de Stelt en de
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Landerij VanTosse. Eind 2018 is met de gemeente afgesproken dat deze overeenkomst in de eerste helft van 2019, als onderdeel van de
volledige overeenkomst voor natuurbeheer zal worden afgerond.
Wel is er met de afdeling bosbeheer een overeenkomst afgesloten om het onderhoud van de recreatieve voorzieningen in deze
bosgebieden uit te voeren. Ook het opruimen van zwerfafval is opgenomen in deze overeenkomst. Probleem bij het opruimen van
zwerfafval is dat we op basis van deze overeenkomst ook alle rommel van recreanten tijdens drukke dagen rondom de Geffense Plas
moeten opruimen. Omdat we dit eigenlijk niet tot onze taak beschouwen hebben we hiertoe het externe klussenteam van IBN
ingeschakeld. We krijgen voor de werkzaamheden uit deze overeenkomst geen vergoeding, de kosten voor inschakeling IBN bedragen
jaarlijks plm € 3000,-- welke we wel zelf moeten betalen. Herziening van deze overeenkomst ligt in de rede omdat we hiermee een deel
van de reguliere gemeentelijke taken t.a.v. afvalbeheer hebben overgenomen.

3.12. Andere mogelijke bronnen voor het werven van vrijwilligers onderzoeken
Wat is gerealiseerd
Voor 2019 was dit punt niet aan de orde. Aandachtspunt bij het werven van vrijwilligers is om het aangenomen takenpakket in evenwicht
te houden met de omvang van de vrijwilligersgroep. Tot op heden geeft dit geen problemen. De vrijwillige aanwas uit onze
naamsbekendheid is voldoende om de omvang op peil te houden. Vraag die gesteld kan worden is hoe groot wij willen worden? Wat
betekent groei voor onze organisatie in hiërarchie, structuur en verantwoordelijkheden. Hoe staan onze stakeholders en vrijwilligers
daarin?
Duidelijk is wel dat de huidige omvang van het takenpakket en van de vrijwilligersgroep professioneel begeleid en ondersteund moet
worden. Het is van belang om deze professionele begeleiding te borgen in de exploitatiebegrotingen van de stichtingen.

3.13. Inpassen van werkervaringsplaatsen in de organisatie
Wat is gerealiseerd
Dit gebeurt waar mogelijk, zie ook onder punt 3.1.
Er is gemiddeld per jaar sinds 2015 2,5 fte sociale arbeid gerealiseerd, onder te verdelen in 0,5 fte via IBN, en 2 fte
werkervaringsplaatsen via overige instanties. Goed om te melden is dat de mensen op een sociale arbeidsplaats vaak maar een gedeelte
van de week kunnen werken. Een fte wordt gemiddeld ingevuld door vier mensen. Dat betekent tien mensen die alleen al op de Landerij
VanTosse sociale arbeid verricht hebben.
In de komende jaren kan het aantal toenemen. Er is ruimte voor ca vijf fte alleen al op de Tuinderij. Indien de beheerdersfunctie
meegeteld wordt en algemene ondersteuning kan worden geboden is mogelijk ruimte voor zeven fte binnen Landschapsbeheer Oss en de
Landerij VanTosse. Ook hier is het van belang om deze begeleiding te borgen in de exploitatiebegrotingen.
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3.14. Toewerken naar meer samenwerking met lokale natuurorganisaties
Wat is gerealiseerd
Zie hiervoor de beschrijving onder punt 3.3, 3.4, 3.5 en 3.9.
Grote wens is om de samenwerking met de lokale IVN-afdeling te intensiveren. Oriënterende gesprekken tussen beide besturen zijn
daartoe opgestart. In 2019 en 2020 zijn de contacten met de Werkgroep Ruimte van het IVN geïntensiveerd. Wij nemen deel aan hun
maandelijks overleg en op regelmatige basis wordt er deelgenomen aan een gezamenlijke natuurwandeling, waarbij de staat van het
gebied wordt besproken. In 2020 hebben de voorzitters van beide organisaties de samenwerking bekrachtigd door een gezamenlijk
artikel in de nieuwsbladen van de verenigingen. In 2020 is ook gestart met de uitwisseling van elkaars nieuwsbladen naar de leden.

3.15. Borging van professioneel ingerichte en samenwerkende Stichtingen Landschapsbeheer Oss,
Landerij VanTosse en Werkplaats NLC
Wat is gerealiseerd
Gedurende 2018 en 2019 zijn de risico’s en nut en noodzaak van het hebben van drie stichtingen meerdere malen in de verschillende
besturen aan de orde geweest. Besluiten over wijzigingen in de opzet zijn niet genomen.
Met de komst van een nieuwe voorzitter voor de stichtingen Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse is in 2019 de huidige structuur
geëvalueerd. De conclusie was dat de bestaande structuur geen verandering behoeft.
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4. Activiteitenverslag
4.1. Landschapsbeheer 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 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 2019 hadden we 176 vrijwilligers, eind 2020 waren dat er
181.
Door de vrijwilligers is in 2019 in totaal 19.371 uur aan werkzaamheden besteed. In 2020 was dat 17.981 uur.
Deze uren zijn als volgt onderverdeeld:

Beheer natuurgebieden
Beheer Tuinderij VanTosse
Oogstwerkzaamheden (hop, cranberry)
Beheer/onderhoud fietsknooppunten
TimmerwerkplaatsTechnische zaken
Nieuwsbrief
Financieel beheer
Markten
Beheerder Landschapswerf
Beheerder Huis Cumberland

2019

2020

6894 uur
5034 uur
58uur (deels bij de Tuinderij)
788 uur
765 uur
320 uur
720 uur
136 uur
756 uur
716 uur

4765 uur
3679 uur
266 uur
1831 uur
2183 uur
372 uur
1085 uur
50 uur
517 uur
532 uur
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Naast bovenstaande uren is aan coördinatie beheer en projecten 3184 uur besteed in 2019 en 3200 uur. In 2020
Aan bestuurswerkzaamheden is door de verschillende bestuursleden in totaal ca. 600 uur per jaar besteed.
Naar aanleiding van het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacy beleid 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 kampt met ruimtegebrek. Er zijn meer machinale houtbewerkingsmachines gewenst, zoals een vlak- vandiktebank, maar
de werkplaats biedt eigenlijk te weinig ruimte om deze machines goed te kunnen plaatsen. Daarom zijn we gestart met de verbouwing
van de bestaande garage. Na overleg is een bouwvergunning aangevraagd en gekregen. De oude garage is gesloopt en wordt vervangen
door een grotere nieuwe. Praktijkschool de Singel bouwt met leerlingen deze nieuwe garage. De nieuwe garage gaat dienen als ruimte
voor opslag van gereedschappen. Hierdoor komt er ruimte vrij in de huidige werkplaats zodat deze opnieuw kan worden ingericht en het
machinepark kan worden uitgebreid.
De locatie aan de Tolstraat is eigendom van de gemeente. Wij hebben met de gemeente een bruikleenovereenkomst.
Vrijwilligers bijeenkomsten
Voor de vrijwilligers zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
De nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019 werd door 80 vrijwilligers en ruim 20 gasten bezocht. Op deze bijeenkomst vond de
overdracht van het voorzitterschap van Landschapsbeheer en de Landerij plaats.
Op 20 september 2019 ging het vrijwilligersuitje naar de Biesbosch. We bezochten het Biesbosch museum, maakte een wandeling
en scheepten in voor een rondvaart op de elektrische boten. En uiteraard werd er goed geluncht en geborreld. De uitstekende
organisatie was in handen van een aantal vrijwilligers.
Op zaterdag 4 januari 2020 werd door dezelfde groep vrijwilligers de goed bezochte nieuwjaarsreceptie georganiseerd.
Daarna zijn in 2020 vanwege de corona maatregelen geen bijeenkomsten meer georganiseerd.
Opleidingen vrijwilligers
In 2019 en 2020 werden de volgende opleidingen georganiseerd:
In 2019 zijn cursussen gegeven voor het gebruik van de bosmaaier en het gebruik van de kettingzaag.
Daarnaast hebben de BHV-ers hebben hun jaarlijkse opfriscursus gevolgd;
In 2020 zijn geen cursussen georganiseerd.
Werkervaringsplaatsen en stages
De beschrijving van werkervaringsplaatsen en stageplaatsen is onder 3.1 opgenomen.
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Markten en beurzen
In 2019 is Landschapsbeheer Oss/Landerij VanTosse vertegenwoordigd geweest op de volgende markten en beurzen:
6 april
Picknick Arboretum Geffen
1 september
Effe noar Geffen
14 september.
Hopoogstfeest
14 november
Megense kerstmarkt
In 2020 zijn geen markten en beurzen georganiseerd.
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
300.
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 zijn 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.

Landschapsbeheer Oss | WerkplaatsNLC | Landerij VanTosse | Jaarverslag 2019-2020

20

Marktkraam tijdens Effe noar Geffe
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Website www.landschapsbeheer-oss.nl
In 2019 heeft de website van Landschapsbeheer Oss weinig veranderingen ondergaan en heeft haar statische nut bewezen. Ten behoeve
van de opschoondag zijn separate pagina’s aangemaakt voor meer informatie, een overzicht van opschoonlocaties en een pagina met
aanmeldmogelijkheden.
De website is in 2019 26.302 keer bezocht.
Top-browsers zijn:
Mobile Safari, Mobiel, 8049 bezoeken, 30,60%
Chrome, Desktop, 5282 bezoeken, 20,08%
Desktop: 55%
Mobiel: 45%
Tijd besteed op de website
1-60 sec. (91,33%)
1-10 min. (6,88%)
10-30 min. (1,57%)
30+ min. (0,22%)
In 2020 heeft de website landschapsbeheer-oss.nl enkele veranderingen ondergaan waaronder een opschoning van tabbladen Werkgroep
en Projecten. Inhoudelijk is de tabblad Werkgroep aangepast, in het voorjaar van 2021 worden de projecten bijgewerkt.
Vanwege coronavirus zijn de nieuwsberichten beperkt gebleven. Ook t.b.v. van geannuleerde opschoondag zijn geen separate pagina’s
ge-update en/of aangemaakt.
De website is in 2020 60.126 keer bezocht.
Top 3 browsers zijn:
1. Firefox Desktop, 18.091 bezoeken, 30,09%
2. Anders Desktop, 12.202 bezoeken, 20,29%
3. Chrome Desktop, 11.122 bezoeken, 18,50%
Desktop: 82%
Mobiel: 18%
Tijd besteed op de website
1-60 sec.(94,32%)
1-10 min.(4,53%)
10-30 min.(1,09%)
30+ min.(0,06%)
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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, Werkplaats NLC en Landerij VanTosse ontvangen voor hun bestuurswerk geen
vergoeding.

Nieuw aangelegde poelen aan de Macharense weg

Landschapsbeheer Oss | WerkplaatsNLC | Landerij VanTosse | Jaarverslag 2019-2020

23

4.2. Werkplaats NLC
De werkplaats NLC heeft ten doel het initiëren, vormgeven en uitvoeren van projecten en het ontwikkelen van visies op de inrichting en
beheer van het buitengebied. Daarnaast is de Werkplaats NLC de formele opdrachtnemer van onze opdrachtgevers (Gemeente,
Natuurmonumenten, Waterschap, enz.) voor beheertaken en projecten.
Voor de uitvoering van het werk doet de Werkplaats NLC een beroep op de vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en professionals. De
Werkplaats NLC maakt gebruik van de diensten van een coördinator projecten en een coördinator beheer. Voor de uren voor coördinatie
beheer en projectmanagement wordt een vergoeding verleend. Deze kosten komen ten laste van de Stichting Werkplaats NLC.
Natuurbeheer
Wij beheren en onderhouden voor verschillende partijen natuurgebieden en cultuurhistorische gebieden. Onze grootste opdrachtgever is
de gemeente Oss. Daarnaast werken we voor Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap en enkele andere
partijen en particulieren.
Richtinggevend voor onze activiteiten op gemeentelijk terrein zijn de beheer- en onderhoudsmaatregelen, zoals beschreven in het
gemeentelijk Handboek Natuurbeheer. We streven er naar de ambitie en natuurdoelstellingen volgens dit handboek zoveel mogelijk te
bereiken, maar met het relatief beperkte budget is dit niet voor 100% te realiseren. Dit is met de gemeente ook zo afgesproken. De
overeenkomst met de gemeente waarin één en ander is geregeld is eind 2018 verlopen. Afgesproken is om aan een nieuwe overeenkomst
te werken en ondertussen op de oude voet door te gaan. Wel is inmiddels het aantal in beheer genomen gebieden gestegen.
Met Natuurmonumenten is in een overeenkomst vastgelegd welke werkzaamheden we verrichten. Eind 2020 zijn nieuwe overeenkomsten
gesloten voor zowel het routebeheer als voor het natuurbeheer.
Met de andere opdrachtgevers worden steeds afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Indien de aard van het werk dit nodig maakt worden
loonwerkbedrijven, aannemers of andere partijen ingeschakeld.
Een kaart met daarop alle beheergebieden is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd (Bijlage 1).
Een lijst met de beheergebieden is eveneens als bijlage toegevoegd (Bijlage 2).
Routebeheer
Voor de gemeente Oss onderhouden we de bewegwijzering van alle bij de gemeente in beheer zijnde wandel- en fietsroutes waaronder
het binnen de gemeente gelegen deel van het fiets- en wandelroutenetwerk en de LF-routes. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met
routebureau Brabant en Je treft ’t in Oss. Ook diverse lokale ommetjes en het binnengemeentelijke fietsbewegwijzeringssysteem wordt
door ons onderhouden. In totaal hebben we daarmee ca. 1000 km aan routes in beheer. Gezien onze uitgebreide kennis en ervaring zijn
wij intermediair en aanspreekpunt als het gaat om wandel en fietsroutes.
Voor het onderhouden van deze routes is een overeenkomst met de gemeente afgesloten.
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Projecten
Vanuit de Werkplaats NLC is in 2019 en 2020 een flink aantal projecten geïnitieerd en uitgevoerd. De lijst projecten d.d. oktober 2020 is
als bijlage aan dit verslag toegevoegd (Bijlage 3).
Een aantal projecten wordt kort toegelicht.
Natuurcompensatie N329
Bij de aanleg van de vernieuwde N329 (Weg van de Toekomst) was oorspronkelijk een ecoduct gepland. Omdat dit onderdeel van de
N329 door de provincie Noord-Brabant is geschrapt is als compensatie een budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van natte en
droge ecologische verbindingen tussen Herperduin en de Geffense Bosjes. In 2019 en 2020 zijn verschillende door de gemeente
aangekochte percelen opnieuw ingericht. Als verbetering voor leefgebieden voor diverse diergroepen (zoogdieren, bijen, amfibieën) zijn
houtwallen aangeplant en poelen aangelegd (Willibrordusweg, Munlaan) of heringericht. Ontsnipperingsmaatregelen zijn gerealiseerd
onder de Nieuwe Hescheweg (dassentunnel en klein wildtunnel) en onder de Sint Wilpertslaan (amfibieëntunnel). Daarnaast is een
fietspad aangelegd bij de Nieuwe Hescheweg.

Landschapsverbetering Geffen-Oss
Vanuit de voormalige gemeente Maasdonk is een fonds beschikbaar voor de verbetering van het landschap tussen Geffen en Oss. Samen
met Landschapsbelang Maasdonk, Stichting Arboretum en natuurbeleving Geffen (SANG) en de gemeente Oss wordt in een projectgroep
samengewerkt om deelprojecten te definiëren en de uitvoering voor te bereiden. Hieruit is een groot aantal deelprojecten ontstaan. In 2018
is al een flink aantal deelprojecten gerealiseerd, zoals de aanplant van vele bomen en houtwallen. In 2019 en 2020 is hiermee verder
gegaan en zijn ook op diverse plekken poelen aangelegd en een vleermuizenkelder ingericht.
Bijenroute Landerd
In Landerd is in het kader van een Maashorstproject een bijenroute opgezet. Landschapsbeheer Oss heeft hiervoor de opdracht
aangenomen om hiervoor tien grote bijen- insectenhotels te maken. Deze is in 2019 opgeleverd.
Sluisje Keent
Bij Keent is bij werkzaamheden van Landschapsbeheer Oss de restanten van een oud sluisje vrijgekomen. Voor restauratie van dit sluisje
is een bidbook gemaakt. De kosten van restauratie worden geraamd op 110.000 euro. Bijdragen zijn inmiddels toegezegd door Brabants
Landschap en door het Waterschap Aa en Maas.
Natuurspeelplaatsen
Steeds vaker wordt een beroep op ons gedaan als het gaat om het maken en plaatsen van speeltoestellen en hulp bij de inrichting van
schoolpleinen en natuurspeelplekken.
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Opening van de beekloop in speeltuin Elckerlyc op 11 juni 2019
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Speeltuin Elckerlyc
Op de speeltuin Elckerlyc in Oss is een uitbreiding met een beekloop, aanvullende speelvoorzieningen en meubilair gerealiseerd. De
speelvoorzieningen, zitbanken en begeleidende structuren zijn gemaakt van douglas stammen die door de gemeente Oss beschikbaar zijn
gesteld uit het Herperduin. Dit project is door Werkplaats NLC uitgevoerd in samenwerking met ontwerpcollectief Omgeefmij uit
Finsterwolde (Groningen).
Dorpsplan Lithoijen
Een groepje actieve dorpsbewoners uit Lithoijen heeft samen met Landschapsbeheer 0ss een prachtig plan voor de kern Lithoijen
uitgewerkt waarmee de 2e prijs is behaald bij de door de gemeente en IVN uitgeschreven prijsvraag “Practisch alles Groen”.
Om dit te vieren en een begin te maken met een onderdeel van het plan is het idee ontstaan om de Landelijke Natuurwerkdag in 2019
dus in Lithoijen te organiseren.

Opschoondag en natuurwerkdag
Op 23 maart 2019 is door Landschapsbeheer Oss/WerkplaatsNLC de Landelijke Opschoondag in de gemeente georganiseerd. De nadruk
in Oss was vooral gelegd op de deelname van scholieren. Dit is met de deelname van 28 scholen uitstekend gelukt. Deze leerlingen
hebben deelgenomen in de week voorafgaand aan de opschoondag.
Aanvullend thema voor de Opschoondag was het project “Schone Maas”. Door onze vrijwilligers, verenigingen en anderen is op 15
locaties gewerkt. Vanwege het specifieke thema zijn een flink aantal locaties gekozen langs de Maas, uiterwaarden, natuurgebieden langs
de Maas (Keent, Kesselse Waard, Hemelrijkse Waard) en langs het Deelenkanaal.
Op 2 november werd de Landelijk Natuurwerkdag in Lithoijen gehouden. Naast vele vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss deden hier
veel vrijwilligers uit het dorp Lithoijen aan mee. Tijdens deze dag werden o.a. de kribben langs de Weisestraat opgeschoond, wilgen
geknot, een bruggetje gebouwd en diverse fruitbomen geplant. Het was, mede door het prachtige weer, een geslaagde dag.
In 2020 konden deze dagen (wederom vanwege corona maatregelen) niet georganiseerd worden. De voorbereidingen voor de
Opschoondag 2020 waren afgerond toen begin maart vanwege corona alles stil kwam te liggen en de Opschoondag wederom in
combinatie met Schone Maas werd gecancelled.
Timmerwerkplaats
Op de Tolstraat beschikken we over een kleine timmerwerkplaats. Enkele vrijwilligers/ timmerlieden maken daar voor plaatsing in de
diverse natuurgebieden hekwerken, poorten, bruggetjes, zitbanken, picknicksets, palen voor de wandelroutes, vogelhuisjes, bijenhotels
etc., en steeds vaker ook speeltoestellen voor natuurspeeltuinen en speelplaatsen bij scholen. Regelmatig werken we hiertoe samen met
leerlingen van praktijkschool de Singel. Probleem is wel het beschikbaar krijgen van boomstammen om deze producten te kunnen maken.
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Beleid van de gemeente is dat alle vrijkomend hout afgevoerd moet worden naar de compostering. Helaas gaan/moeten dan ook vaak
prachtig mooie dikke eikenstammen hier naartoe. Een mogelijkheid zou moeten worden gevonden om wel hout van boomstammen in
eigen natuurgebieden te kunnen gebruiken.

Onze technische mensen op een in eigen beheer gemaakte vissteiger
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Alle deelnemers aan de natuurwerkdag in Lithoijen
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4.3. Landerij VanTosse
Het gebied de Stelt omvat een gebied van 70 ha. ten zuiden van Oss, in het oude kampenlandschap De Stelt-Elzen. Het gebied ligt
ingeklemd tussen de Cereslaan, Ruwaardsingel, Hescheweg en de A50.
Het kloppend hart van de Landerij VanTosse is de Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland.
Landschap van Allure
Het Landschap van Allure project Landerij VanTosse is in 2018 afgerond.
Het gehele project is ruim binnen de begroting uitgevoerd waarbij alle in het projectvoorstel beschreven prestaties zijn gehaald. De
financiële verantwoording en het eindverslag is door onze accountant beoordeeld en akkoord bevonden. De definitieve goedkeuring en
beschikking is door de provincie in 2019 afgegeven. In de jaarcijfers is de financiële afronding van dit project opgenomen.
Huisvesting
Het Huis Cumberland is in 2019 intensief gebruikt. Niet alleen als vrijwilligersonderkomen maar ook als locatie voor vergaderingen (o.a
projectgroep Geffen-Oss), cursussen (cursus Moestuinieren ism VELT, Yoga-lessen), uitvalsbasis voor excursies, werkplek voor stagiaires
en werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
In 2020 konden we helaas geen externe groepen in Huis Cumberland ontvangen.
Doordat de activiteiten en het aantal vrijwilligers en stagiaires gestaag toeneemt lopen we tegen grenzen aan. Vooral de beperkte
opslagruimte voor materiaal en gereedschap is een knelpunt. Daarnaast is er een zwaardere belasting op de keukenfaciliteiten ontstaan
doordat een groot deel van het geoogste fruit ter plaatse wordt verwerkt tot jam en saus. Aanpassingen om de hygiëne te verbeteren zijn
uitgevoerd, onder andere door het keukengedeelte afsluitbaar te maken van de gemeenschapsruimte middels schuifdeuren.
De locatie Tuinderij VanTosse/Huis Cumberland is eigendom van de gemeente. Wij hebben met de gemeente een bruikleenovereenkomst.
Landbouw
In het gebied Stelt-Elzen wordt ca 20 ha. landbouwgrond van de gemeente Oss gepacht. Hiervan heeft 17 ha de status natuurakker
gekregen, als resultaat van de afwaardering van landbouwgrond naar natuur in het project Landerij VanTosse.
Op de akkers worden graansoorten als gerst, rogge, tarwe, spelt en haver verbouwd. De oogsten worden voornamelijk in de streek
afgezet. Spelt wordt door lokale bakkers verwerkt, de gerst en haver wordt geleverd aan de maashorst whisky stokerij en plaatselijke
bierbrouwers.
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Entreepunt Landerij VanTosse aan de Mugheuvelstraat

Landschapsbeheer Oss | WerkplaatsNLC | Landerij VanTosse | Jaarverslag 2019-2020

31

Tuinderij VanTosse
De Tuinderij krijgt steeds meer de functie van pluktuin. Steeds meer bezoekers komen hun (seizoens-)groente hier kopen. Ook de
vrijwilligers profiteren van het uitgebreide aanbod aan ecologisch geteelde groente die tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden.
Te veel aan product wordt regelmatig bij de voedselbank Oss e.o. afgeleverd.
Met de verkoop van producten is de Tuinderij kostenneutraal.
Het Herinneringsbos
De belangstelling om een boom te planten in het VanTosse Herinneringsbos is overweldigend. In november/december 2019 zijn 18
bomen geplant waarmee het totaal op 46 kwam. In het voorjaar en najaar van 2020 zijn er 25 geplant waardoor eind 2020 alle 70
beschikbare plaatsen waren vergeven.
Halverwege het jaar is een vergunning aangevraagd bij de gemeente om de naast gelegen akker (die al jaren door ons werd gepacht) als
uitbreiding aan het bestaande herinneringsbos toe te voegen. Deze is toegekend en in december 2020 is de uitbreiding gerealiseerd. Het
terrein is voorzien van nieuwe looppaden en ingezaaid met een bloemmengsel. Ook zijn er plantvakken met heesters aangelegd. In
december 2020 zijn de eerste vijf bomen al geplant. Op het nieuwe terrein is ruimte voor ca 65 bomen.
De in het voorjaar geplante bomen hebben de droogte van 2019 en 2020 goed doorstaan. Dit dankzij het nodige water geven. Onze
trekker met watertank was vrijwel dagelijks op pad om alle bomen van water te voorzien. Dank aan de vrijwilligers die dit werk op zich
hebben genomen.
Nieuwe percelen in de Landerij VanTosse
Begin 2020 zijn er drie percelen aan de Landerij VanTosse toegevoegd. Deze percelen zijn door de gemeente Oss aangekocht in het kader
van het project “Natuurmaatregelen N329”. Door deze aankoop waren we in de gelegenheid om een aantal nieuwe houtsingels te
realiseren om daarmee weer een stap te zetten naar het herstel van de oorspronkelijke houtwallenstructuur en het vergroten van de
natuurwaarde van dit gebied.
Het Voedselbos
Op een van de nieuwe percelen, een voormalige paardenwei zijn we in september 2020 begonnen met de aanleg van een voedselbosje,
als aanvulling aan de Tuinderij VanTosse, die eraan grenst. Drie stagiaires van Helicon Velp hebben hiervoor een ontwerptekening en plan
van aanpak gemaakt, als onderdeel van hun eindexamenopdracht. Na het nodige opruimwerk is de grond eerst bekalkt en daarna
ingezaaid met een groenbemester om de slechte bodemstructuur te verbeteren. In het najaar van 2020 zijn de eerste fruitbomen
geplant. In het voorjaar van 2021 volgt de rest van de beplanting.
Werkervaringsplaatsen en stages
In 2019 hebben drie stagiaires van Helicon hun stage vervuld en hebben we vijf mensen op een werkervaringsplaats dagbesteding kunnen
bieden. In 2020 bedroeg dit aantal 4 respectievelijk 6. Zie verder ook de beschrijving onder 3.1.
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website www.landerijvantosse.nl
In 2019 is de website www.landerijvantosse.nl aangevuld met actuele informatie over streekeigen producten. Het onderdeel nieuws is
regelmatig aangevuld met actuele nieuwsberichten.
De website is in 2019 17.389 keer bezocht.
Top-browsers zijn:
Chrome, Desktop, 4978 bezoeken, 28,63%
Chrome Mobile, Mobiel, 2663 bezoeken, 15,31%
Desktop: 69%
Mobiel: 31%
Tijd besteed op de website
1-60 sec. (86,88%)
1-10 min. (10,90%)
10-30 min. (1,89%)
30+ min. (0,32%)
In 2020 is de website landerijvantosse.nl aangevuld met actuele informatie over het herinneringsbos. In 2021 worden onderdelen van de
website ge-update.
De website is in 2020 20.002 keer bezocht.
Top 3 browsers zijn:
1. Chrome Desktop, 5.238 bezoeken, 26,25%
2. Chrome Mobiel, 4.231 bezoeken, 21,20%
3. Safari Mobiel, 1.922 bezoeken, 9,63%
Verhouding gebruikte technologie:
Desktop: 65%
Mobiel: 33%
Tijd besteed op de website
1-60 sec.(88,09%)
1-10 min.(10,68%)
10-30 min.(1,15%)
30+ min.(0,08%)
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Pauze tijdens de cranberrypluk
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Hopoogst in de Landerij VanTosse door leden van de Maaslandse Thuisbrouwers
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5. Financieel verslag 2019 en 2020
Inleiding
Het project ‘Proef het Landschap’ van Landerij VanTosse, onderdeel van het investeringsprogramma ‘Landschap van Allure’ van de provincie
Noord-Brabant, is in 2018 afgerond en in 2019 is het eindverslag verschenen. Het gehele project is ruim binnen de begroting uitgevoerd
waarbij alle in het projectvoorstel beschreven prestaties zijn gehaald. De financiële verantwoording en het eindverslag is door onze
accountant beoordeeld en akkoord bevonden. De definitieve goedkeuring en beschikking is door de provincie in 2019 afgegeven.
Vooral dankzij de vele uren die onze vrijwilligers aan dit 6 jaar durende project hebben besteed heeft dit voor ons geresulteerd in een
positief saldo van ongeveer €180.000.
We willen dit bedrag de komende jaren ten goede laten komen aan Landerij VanTosse (gedeeltelijk het resultaat van ‘Landschap van Allure’)
en hebben daarom met dat geld een bestemmingsreserve gevormd ten bate van Landerij VanTosse. Landerij VanTosse is de laatste jaren
telkens geconfronteerd met negatieve exploitatiesaldo’s, is in de huidige situatie verlieslatend en dat is wel zorgelijk. Met behulp van deze
bestemmingsreserve kunnen we zo nog wel een aantal jaren vooruit, maar we hopen toch het tij in de toekomst te kunnen keren in overleg
met de gemeente en mogelijk samen met andere maatregelen.
Van deze reserve hebben we in 2020 ongeveer €75.000 gebruikt: een gedeelte voor de aflossing van de schuld die VanTosse had bij
Werkplaats NLC, een gedeelte om het saldotekort van VanTosse weg te werken en een gedeelte om investeringen die VanTosse nodig
achtte mogelijk te maken.
Een tweede bijzonderheid in 2020 was dat we grond aangekocht hebben van de Provincie. Het ging hier om natuurterreinen aan de Erfdijk
in Herpen, gelegen in een gebied dat wij in onderhoud hebben maar dat grotendeels in eigendom is van de gemeente. De provincie wilde
ervan af en heeft het als natuurgebied te koop aangeboden. Het zou voor de hand gelegen hebben dat de gemeente die grond aangekocht
zou hebben, maar die had daar geen ‘potje’ voor. Dus hebben wij het zelf maar voor de zekerheid gekocht in de hoop en verwachting dat
de gemeente dat later wel weer van ons over wil nemen.
Afgezien van deze beide punten brachten 2019 en 2020 vergeleken met voorgaande jaren geen echt grote veranderingen teweeg.
Het coronavirus heeft wel effect gehad op 2020, maar minder dan verwacht had kunnen worden.
In 2019 sloten bij twee van de drie stichtingen de exploitatierekening af met een negatief saldo: Werkplaats en VanTosse. Landschapsbeheer
vertoonde een positief saldo. Dit resulteerde in een gezamenlijk negatief saldo van ruim €17.000.
Bij de balansen zag er iets anders uit: het gezamenlijke eigen vermogen van de drie stichtingen steeg met €141.000, dit natuurlijk vooral
dankzij het bedrag van €180.000 afkomstig van ‘Landschap van Allure’.
In 2020 sloten bij alle drie stichtingen de exploitatierekening af met een positief saldo: dit resulteerde in een gezamenlijk saldo van ruim
€84.000.
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Bij de balansen zag het er iets anders uit: het gezamenlijke eigen vermogen van de drie stichtingen verminderde met €86.000, vooral door
de gevormde bestemmingsreserve voor Landerij VanTosse.
Hieronder de bijzonderheden per stichting:
Landschapsbeheer
In 2019 liet de exploitatierekening van Landschapsbeheer een positief saldo zien van ruim €20.000, gelijk aan wat begroot was.
De inkomsten stegen flink, vooral door de toename van het aantal vrijwilligersuren en de daarmee gepaard gaande verhoging van de
bijdrage die Landschapsbeheer daarvoor ontving van Werkplaats NLC (een stijging van €83.000 in 2018 naar €114.000 in 2019).
Daartegenover stond ook een verhoging van de kosten:
- Die toename van het aantal vrijwilligersuren zorgde onder meer voor een flinke stijging van de vrijwilligerskosten: meer uitgaven voor
vergoedingen, kantine-uitgaven, kosten voor activiteiten, uitjes en kerstpakketten. Ook de opleidingskosten vielen hoger uit. En tot slot
nog een hogere bijdrage aan de vrijwilligers van Maasdonk.
- De stijging van de huisvestingskosten. De inbraak op de werf in 2018 maakte een beter beveiligingssysteem met o.a. camerabewaking
noodzakelijk. De aanleg daarvan zorgde ook nog voor hogere kosten voor de inboedelverzekering en de bewakingsdienst.
Daarnaast werd ook het terrein achter de werf geheel verhard.
- Tegenover deze posten stond een verlaging van de uitgaven voor gereedschappen (die waren door de diefstal in 2018 in dat jaar al
gedeeltelijk vernieuwd) en voertuigen (geen aankoop en afschrijving in 2019).
Op de balans is te zien dat de opbrengst van het project ‘Landerij VanTosse’ het eigen vermogen heeft kunnen doen stijgen met bijna
€200.000.
In 2020 zorgde het coronavirus ervoor dat het aantal vrijwilligersuren wel minder was dan het jaar daarvoor, maar niet véél. De daling van
de inkomsten - zoals al gezegd bij 2019 vooral afkomstig van de vergoedingen voor die uren door Werkplaats NLC - was daardoor beperkt
(10%). Aan de uitgavenkant was het effect veel groter: een daling van 30%. Minder vrijwilligersactiviteiten (uitje, cursussen, koffie en
koeken), minder kosten voor gereedschap en materialen, lagere kosten voor transport en ook minder huisvestingskosten, maar die waren
vooral het gevolg van de aanleg van het beveiligingssysteem en de verharding het jaar daarvoor.
De exploitatierekening van Landschapsbeheer laat daarom in 2020 een positief saldo zien van ruim €40.000.
Op de balans is te zien dat ondanks het positieve exploitatiesaldo het eigen vermogen juist verlaagd werd met ongeveer €140.000. Dit met
name doordat €180.000 onttrokken werd aan het eigen vermogen voor de bestemmingsreserve Landerij VanTosse.
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Werkplaats NLC
De afgelopen twee jaar gaven weinig veranderingen te zien t.o.v. voorgaande jaren; er was wel een verschuiving in de inkomsten en
uitgaven te zien van Projecten naar Beheer, vooral onderhoud natuurgebieden. Dat was trouwens ook te verwachten want de door ons
uitgevoerde projecten zorgen veelal voor meer te onderhouden natuurgebieden en daarmee extra beheers- en onderhoudskosten in latere
jaren.
In 2019 gaven de baten en lasten een negatief saldo van ruim €15.000, voornamelijk als gevolg van de bij Landschapsbeheer beschreven
sterk gestegen kosten voor de vrijwilligersuren van zo’n
€31.000 en daalde daarmee ook het eigen vermogen van Werkplaats met €32.000.
In 2020 was het net andersom: hier gaven de baten en lasten een positief saldo van ruim €16.000 en steeg het eigen vermogen vergeleken
met 2019 met ruim € 26.000.
Per saldo over beide jaren een positief sado van €1.000 en een daling van het eigen vermogen met €6.000.
Een nieuwe post in 2020 is ‘Werkplaats werf’, die werd voorheen ‘Houthandel’ genoemd. Daar zit in de verkoop van haardhout en incidenteel
verkoop van palen en onbewerkt hout. Maar er worden op de werf ook steeds meer producten gemaakt (en verkocht), de meeste van hout:
poorten en poortjes, bruggen, zitbanken en ook allerlei vormen van dierenhuisvesting (nestkasten voor vogels en vleermuizen, vogelhotels
voor mussen, hotels voor bijen en andere insecten). Daarnaast heeft er zich de afgelopen jaren op de werf ook een echte metaaldivisie
ontwikkeld, en die maakt ook het grotere werk (de grotere bruggen, visstijgers, vogelkijkhutten en speeltoestellen) mogelijk.
Landerij VanTosse
Bij Landerij VanTosse gaf de exploitatierekening in 2019 een flink negatief saldo van ruim
€22.000 en ook hier vooral als gevolg van hogere kosten. De inkomsten waren vergelijkbaar met voorgaande jaren, waarbij wel een
verschuiving te zien was van opbrengsten uit de ‘landbouw-activiteiten’ (spelt, gerst, cranberry’s) naar die van het herinneringsbos, maar
de kosten vielen veel hoger uit: vooral de posten pacht (€9.000), inhuur bedrijfsleider (€9.000, werd voorheen betaald vanuit ‘Landschap
van Allure’) en loonwerk (€4.000) (eggen, ploegen, frezen, zaaien, oogsten).
Als gevolg van dit alles vertoonde de balans in 2019 een negatief eigen vermogen van ruim €31.000, een daling van ruim €23.000 t.o.v.
2018.
Ook in 2020 vertoonde de exploitatierekening eigenlijk een flink negatief saldo van €47.000, maar dankzij de bijdrage van €75.000 van
Landschapsbeheer sloot 2020 toch af met een positief saldo van €27.000.
Bij ongeveer gelijkblijvende inkomsten stegen de kosten in 2020 t.o.v. 2019 nog verder (met €23.000), vooral die voor landbouw (pacht
en loonwerk) en ook de bij de inleiding beschreven investeringen van totaal €13.000 (o.a. de plaatsing en inrichting van de container, de
verharding van de toegangsweg en de uitbreiding van het Herinneringsbos) droegen daaraan bij.
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Een gedeelte van de bijdrage van Landschapsbeheer werd ook gebruikt om een flink deel van de schuld die VanTosse had bij Werkplaats
NLC (ruim €51.000) af te lossen.
Als gevolg van dit alles vertoonde de balans in 2020 nog wel een negatief eigen vermogen van ruim €4.000, wel veel minder dan dat van
in 2019.

VanTosse Herinneringsbos
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Bijlage 1: Overzichtskaart beheergebieden
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Bijlage 2: Lijst beheergebieden
nr

locatie

kern

IBOR
gemeente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Akkeren
Oijense Benedendijk
Velmer
Kesselsewaard
Lithse Ham schiereiland
buitenkil
Hemelrijksewaard
notenboomgaardje
Eendenkooi
Groenendijk
Poelen Poelstraat
Poel Kleine Poelstraat
Keent natuurgebied
Soldatenwiel
Poel Wielstraat
Gat van den Dam
kleiputten
Koskes bos
De Rijt
Lange Del
Loonsestraat
Ganzenweg
De Hammen
De Bulk
Weilanden Hamelspoelweg
Hertogstraat Hamelspoel sluisje
De Wooij
Hamelspoelweg
Erfdijk ruttewiel
Hollandse Kamp
Waatselaar
Ossermeer Rietgors
Ossermeer Macharenseweg

Lith
Oijen
Maren Kessel
Kessel
Lith
Maren
Teeffelen
Lithoyen
Macharen
Haren
Dieden
Demen
Keent
Lith
Kessel
Oss
Dieden
Haren
Deursen
Huisseling
Neerloon
Overlangel
Herpen
Herpen
Herpen
Herpen
Herpen
Herpen
Herpen
Herpen
Berghem
Oss
Oss

x
x
x
x
x

Vastgoed
gemeente

Natuurmonumenten

Waterschap
Aa en Maas

Brabants
Landschap

overigen

Contact
bij
gemeente
Gebied 1
Gebied 1
Gebied 1
Gebied 1
Gebied 1

x
xondersteunend
x

kerkbest

Gebied 1

x
x deelbeheer
x
x
xondersteunend
x

Gebied 1
x deelbeheer
x deelbeheer
x deelbeheer
x

x
x
x
x
x
x
x

xprovincie

Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied

2
2
2
2
2
2
2

Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied

2
2
2
2
3
3
3

x deelbeheer
x
x
x
x
x
x
x
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

46
47

48
49
50
51
52
53

Ossermeer Meerdijk
Groene vinger Mikkeldonk
Randgroen Mikkeldonk
Groene vinger Frankenbeemd
Groene vinger Spitsbergerweg
Grafheuvels
Vorstengraf
Deelprojecten gebied Geffen Oss
Docfabos
•
Recreatieve
voorzieningen
•
Poelen en overige
ontsnippering
Vierwindenbos
•
Rolstoelpad
•
Recreatieve
voorzieningen
•
Poelen
•
Ontsnippering
Bosgebied st Wilpertslaan
•
Recreatieve
voorzieningen
•
2 natuurweilanden
•
Ontsnippering
•
Wildraster en
faunatunnels Nwe
Hescheweg

Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Geffen
Oss

Tildertstraat
Geffense bosjes
•
Recreatieve
voorzieningen
•
Oeverzwaluwwand
•
Landbouwpercelen
•
Vlinderidylle
Geffens veld Oude Baan
Geffens veld Bredeweg
Geffens veld Leiweg
Bomen fietssnelweg F59
Ecologisch bermbeheer
Grasland (4) Oostenakkerstraat

Oss
Oss

x
x
x
x
x
x
x
x

Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
x

3
3
3
3
3
3
3

Bosbeh
en

Oss

x

Gebied 3
Bosbeh
en
Gebied 3

Oss

x

Bosbeh
en
gebied 3

x
x

x

Gebied 3
Bosbeh
en
Gebied 3

Geffen
Geffen
Geffen

x
x
x
x
x
x
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Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
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2
2
2
2
2
2

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Brempad
Omgeving molen Zeldenrust
Broekstraat
Spaanderstraatse Akkers
Ravensteinse Dijk
Poel laagte langs dijk
Isidoruswiel
De Strepen
Bergsche Hoeve
Poel Velmerweg
Kerkpad en historisch kerkhof
Maasdijk Hoogduinsestraat
Krommehoek / Wildsedijk
Achter kasteel Oijen

68
69
70

Fam Braam - Beijer
Weisestraat
Doorneindstraat
Fietsroutes
•
fietsknooppuntennetwerk
•
LF fietsroute
Fietsbewegwijzering gemeente
lokaal
Wandelroutes
•
Wandelroutenetwerk
•
Diverse ommetjes
Overig routes
Je treft t in Oss
Ondersteuning website

71

x

Berghem
Haren
Macharen
Neerlangel
Oss
Oss
Kessel
Kessel
Megen
t Wild
Oijen

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

t Wild
Lithoijen
Oss

Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied

ondersteunend

x
x
x

x

•
•
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2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1

Bijlage 3: Lijst Projecten
Projectenoverzicht WerkplaatsNLC

Oktober 2020

Project

Deelproject

Activiteit en
prestatie

voorstel

begroot

subsidie

periode

opmerking

Geffen/Oss

14. Bomenroute

recreatieve route

gereed

6769

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

15. Kinderbelevingsroute

recreatieve route

gereed

8308

ja

18/19

gemeente Oss

N329

natte verbinding
Herperduin/Geffen

opschonen poelen

gereed

4000

ja

18

iov gemeente
Oss

Geffen/Oss

4a. Spoorpad

aanleg houtsingels

gereed

10800

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

26. Beplantingen
ivopad

aanleg houtsingels
en bomen

gereed

10600

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

4. Fietssnelweg

planten 60 bomen

gereed

18000

ja

18/19

gemeente Oss

N329

natte verbinding
Herperduin/Geffen

gereed

15000

ja

18/19

iov gemeente
Oss

N329

groene dooradering

gereed

34000

ja

19

Geffen/Oss

4b. Spoordam

gereed

5000

ja

18/19

iov gemeente
Oss
gemeente Oss

Geffen/Oss

3a. De Bus

inrichting perceel
willibrordusweg met
poel
aanleg houtwallen
doorneindstraat
aanleg
meidoornhaag
aanplant elzensingel

gereed

7000

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

26. Geffens veld

Beplanting

gereed

15.000

ja

19

gemeente Oss

Geffen/Oss

3b. De Bus

aanplant elzensingel

gereed

7000

ja

19

gemeente Oss

Bijenhotels Landerd

Landerd

plaatsen 20
bijenhotels

gereed

pm

ja

19

ism anv
landerd

Bestrijding
eikenprocessierups

Erfdijk Herpen

plaatsen 60
mezenkasten

gereed

1000

ja

19

ism gemeente
Osss

Afgeronde projecten
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Lijst Projecten (vervolg)

Afgeronde projecten
vervolg

Project

Deelproject

Activiteit en
voorstel
prestatie
aanleg houtsingel, in gereed
gebruik nemen
akker
aanleg Dassenburcht gereed

begroot

subsidie

periode

opmerking

Geffen-Oss

Akker waterlaat

6000

ja

19

gemeente Oss

Geffen/Oss

19. Arboretum

pm

ja

18/19

Sang

speeltuin elckerlyc

uitbreiding

aanleg beekloop met
speelvoorziening
landschapsinrichting

gereed

65000

ja

18/19

gereed

24000

ja

18/19

iov speeltuin
Elckerliyc
gemeente Oss

Geffen/Oss

1. Molen Zeldenrust

School Oijen

aanleg moestuin

gereed

1000

ja

19

gemeente oss

2. Brempad

plaatsen
kweekbakken en
bijenhotel
landschapsinrichting

Geffen/Oss

gereed

13850

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

35. Paardenwei
geffense Plas

aanleg
bloemenweide

gereed

6000

ja

19

gemeente Oss

Geffen/Oss

3. De Bus

inrichting perceel
gereed
met poel en struweel

13000

ja

18/19

gemeente Oss

geffen/Oss

16 Broekstraat

planten bomen

gereed

4300

ja

18/19

gemeente Oss

Geffen/Oss

21. Vleermuiskelder

aanleg
vleermuizenkelder

gereed

15000

ja

18/19

gemeente Oss

geffen/Oss

29. Arboretum

aanleg bewatering

offerte

pm

ja

18/19

gemeente Oss
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Lijst Projecten (vervolg)
Project

Deelproject

Activiteit en
prestatie

voorstel

begroot

subsidie

periode

opmerking

Geffen/Oss

20. Bermbeheer

gereed

pm

ja

19/20/21

Geffen/Oss

22b. herstel
Middelveldse waterloop

ecologisch beheer
bermen
landschapsinrichting

gereed

25000

ja

19/20

ism
IBOR/orbis
gemeente Oss

Geffen/Oss

37. perceel naast v
nistelrooij

inpassen plan
beekloop

gereed

pm

ja

19/20

gemeente Oss

Geffen/Oss

7a. Nieuw perceel
nederkoorn

aanplant
bosplantsoen

gereed

5000

ja

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

8. overhoek
nederkoorn

herstel houtwal en
graven poel

gereed

5000

ja

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

36. Perceel spierings

aanleg boomgaard
en wandelpad

gereed

20000

ja

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

7. Historische dijk

herstel dijklichaam,
sloten en beplanting

gereed

14000

ja

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

24. bijenlandschap

plaatsen bijenhotels

gereed

8000

ja

19/20

gemeente Oss

Dorpsplan lithoijen

diverse
natuurprojecten

gereed

pm

ja

19/20/21

gemeente Oss

Oss

langs horst en slenk

educatieve route
Peelrandbreuk

gereed

20000

ja

19/20/21

Sang, gem oss
prov

N329

houtwallen Stelt

aanleg houtwallen 2
percelen stelt

gereed

1500

ja

19/20

gemeente
Oss/prov

N329

voedselbos Stelt

aanleg voedselbos
Koningsweg

gereed

29.000

29000

19/20

gemeente
oss/prov

inrichting perceel
munlaan met poel
realiseren
uitbreiding

gereed

25000

ja

19/20

Landerij VanTosse

natte verbinding
Herperduin/Geffen
herinneringsbos

gereed

5000

eigen

19/20

Elzenburg/Ossermeer

herinrichting perc

aanleg poelen en
natuurakkers

gereed

2500

ja

19/20

gemeente Oss

Landerij VanTosse

Kwekerij wilde
bloemzaden

inrichting perceel
naast tuinderij met
bedden wilde
bloemen

gereed

5000

ja

20/21

gemeente Oss

Lopende projecten

N329
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Lijst Projecten (vervolg)
Project

Deelproject

Activiteit en
prestatie

Landerij VanTosse

Pilotproject Bokashi

Oss

Toekomstbomen

Oss

voorstel

begroot

subsidie

periode

opmerking

verwerking berm- en gereed
slootmaaisel tot
natuurmeststof
planten 11 bomen
gereed
div lokaties

1200

eigen

20/21

gemeente Oss

19.000

19.000

19/20

gemeente Oss

Gemeentebossen

aanplant bomen tbv
diversiteit

gereed

6000

6000

19/20

gemeente Oss

Geffen/Oss

7a. Bergstraat

inrichting
hondenterrein

planvorming

ja

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

24. landschapsplan
ecopol

landschappelijke
inrichting

planvorming

40000

20/21

gemeente Oss,
ecopol

Geffen/Oss

perceel Schuurmans

Agroproeftuin
Geffense Hoeve

concept plan pm

20/21

gemeente Oss

geffen/Oss

17. Zolder

planten bomen

gereed

4000

20/21

gemeente Oss

Geffen/Oss

18. Arboretum

uitbreiding

planvorming

pm

20/21

Sang

Geffen/Oss

25. Poelenplan

overkoepelende
kaart

20/21

WerkplaatsNLC

Geffen/Oss

12. Zone kerkesteeg

aanplant
bosplantsoen

20/21

gemeente Oss

Lopende projecten
vervolg

In voorbereiding

1000
planvorming
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Bijlage 4: Balans
Stichting Landschapsbeheer Oss BALANS 2019
Activa

Passiva

Vorderingen
1.004,50
restant lening Speltcooperatie
1.000,00
vordering op Werkplaats
4,50
Banksaldo
307.219,09
banksaldo rekening courant 108.621,54
banksaldo spaarrekening 198.597,55
Kassaldo
72,11

Vermogen

297.160,71

Totalen

Totalen

308.295,70

308.295,70

Schulden kort

11.134,99

Afdracht BTW 10.365,00
vooruitontvangen bedragen
569,99
schuld aan VanTosse
200,00

Stichting Landschapsbeheer Oss BALANS 2020
Activa

Passiva

Terreinen

20.980,75

Schulden kort

7.668,00
afdracht BTW

Vorderingen
1.046,71
lening speltcooperatie
1.000,00
vordering op Werkplaats
46,71
Banksaldo
248.499,97
banksaldo rekening courant 99.880,94
banksaldo spaarrekening 148.619,03
Kassaldo
72,11
Totalen

270.599,54

7.668,00

Bestemmingsreserve VanTosse
105.916,13
oorspronkelijk bedrag 180.527,00
uitgegeven in 2020 -74.610,87

Vermogen

157.015,41
Totalen
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Stichting Werkplaats NLC Balans 2019
Activa

Passiva

Vorderingen

2.035,97

afdracht BTW
vordering op Landschapsbeheer
Vordering VanTosse spaarrekening
Banksaldo
Banksaldo spaarrekening
Kassaldo
Totalen

1.997,00
38,97
51.512,42
60.994,49
54.111,36
0,00
168.654,24

Vermogen

168.654,24

Totalen

168.654,24

Stichting Werkplaats NLC Balans 2020
Activa

Passiva

Vorderingen
1.878,87
vordering op Landschapsbeheer 466,12
vordering op Landerij VanTosse 136,25
vooruitbetaalde betalingen 1.276,50
Vordering VanTosse spaarrekening
10.000,00
Banksaldo
129.178,94
Banksaldo spaarrekening
65.631,75
Kassaldo
0,00

Schulden kort
afdracht BTW 11.496,00

Vermogen

195.193,56

Totalen

Totalen

206.689,56

206.689,56
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Stichting Landerij VanTosse BALANS 2019
Activa

Passiva

Vorderingen

14.556,00

afdracht BTW
subsidie gemeente Oss
Banksaldo
Kassaldo

556,00
14.000,00
5.475,65
63,62

Totalen

20.095,27

Schuld Spaarrekening
Werkplaats NLC

Vermogen
Totalen

51.512,42

-31.417,15
20.095,27

Stichting Landerij VanTosse BALANS 2020
Activa
Vorderingen
afdracht BTW

Passiva
766,00
766,00

Schuld Spaarrekening
Werkplaats NLC

10.000,00

Banksaldo
Kassaldo

4.570,49
806,30

Vermogen

-3.857,21

Totalen

6.142,79

Totalen

6.142,79
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Bijlage 5: Baten en lasten
Stichting Landschapsbeheer Oss BATEN en LASTEN 2019 en 2020
INKOMSTEN
1 Subsidies
_ gemeente Oss
_ bijdrage LB maasdonk gem oss
2 Stichting Werkplaats NLC
_ vrijwilligersuren natuurbeheer
_ vrijwilligersuren routebeheer
_ vrijwilligersuren overige projecten
_ vrijwilligersuren kleine projecten
_ vrijwilligersuren werf
_ vrijwilligersuren opschoondag
_ huur kantoor
3 Stichting Landerij VanTosse
_ vrijwilligersuren landbouw
_ vrijwilligersuren markten
4 Overig
_ vriendenclub
_ donaties
_ diensten
_ activiteiten
_ advertenties nieuwsbrief
_ rente
_ overig

2018

2019

5.461,00
5.461,00
0,00

5.461,00
5.461,00
0,00

89.443,00
55.422,00
7.580,00
6.449,00
9.690,00
5.000,00
4.102,00
1.200,00

115.352,00
78.380,00
14.441,00
12.791,00
4.966,00
0,00
3.574,00
1.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.821,94
4.640,41
50,00
0,00
350,00
340,00
55,10
8.386,43

5.464,10
4.457,50
0,00
0,00
350,00
580,00
76,60
0,00

2020

UITGAVEN

5.461,00 1 Bestuurskosten
5.461,00
_ algemeen
0,00
_ contributies
_ bibliotheek
101.588,00 2 Financiele administratie
56.215,00
_ bankkosten
12.515,00
_ administratiekosten
17.901,00
_ accountantskosten
6.676,00
_ boekhoudpakket
7.081,00 3 Machines en materialen
0,00
_ aankoop
1.200,00
_ materiaal
_ onderhoud
0,00
_ brandstof
0,00 4 Transportmiddelen
0,00
_ aankoop/afschrijving
_ onderhoud
6.048,58
_ belasting
4.697,10
_ verzekering
630,00
_ brandstof
0,00 5 Stagiaires
200,00 6 Promotie en communicatie
500,00
_ drukkosten nieuwsbrief
21,48
_ verzending nieuwsbrief
0,00
_ website
_ promotie
7 Vrijwilligers
_ vrijwilligersvergoedingen
_ opleidingen landschap
_ onkostenvergoedingen
_ kantinevoorzieningen
_ activiteiten (uitje ed)

2018
2.324,87
2.137,48
84,34
103,05
1.481,56
249,08
945,80
0,00
286,68
16.972,76
11.488,40
1.467,90
3.300,08
716,38
23.612,31
6.578,21
7.517,93
2.071,00
3.324,89
4.120,28
0,00
5.230,08
4.166,13
791,92
112,56
159,47
30.253,44
8.660,00
1.546,35
1.536,80
1.791,25
11.599,90
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2019

2020

2.820,44
167,48
2.730,72
0,00
84,72
167,48
5,00
0,00
2.897,21 1.997,37
256,29
265,04
668,92 1.421,07
1.660,00
0,00
312,00
311,26
11.150,03 5.224,71
6.978,45 2.444,34
2.829,63 1.255,00
637,67
971,96
704,28
553,41
16.011,79 12.448,92
0,00
0,00
6.576,71 3.939,91
2.043,00 2.195,00
3.242,59 2.936,34
4.149,49 3.377,67
0,00
0,00
6.902,32 5.606,54
5.173,82 4.004,81
679,09 1.103,12
137,24
161,79
912,17
336,82
39.383,45 28.457,86
14.004,13 11.975,00
3.746,00
930,00
1.670,79 1.285,10
2.704,71 1.617,82
5.437,96
571,11
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_ kerstpakketten ed
_ lief en leed
_ bijdrage Maasdonk
_ bijdrage VanTosse
8 Huisvesting
_ inventaris en apparatuur
_ onderhoud
_ verzekering en belasting
_ energie en water en afval
_ telecommunicatie
9 Arbozaken
_ keuring bedrijfsmiddelen
_ BHV-administratie
_ cursussen (BHV, EHBO)
_ werkkleding
_ vrijwilligersverzekering
Totalen

108.725,94 126.277,10 113.097,58

4.602,72
16,42
500,00
0,00
9.281,83
288,11
3.658,18
1.167,44
2.898,23
1.269,87
4.240,57
178,35
86,35
298,03
3.647,84
30,00

9.626,08 10.392,01
193,78
186,82
2.000,00 1.500,00
0,00
0,00
19.757,49 14.466,67
7.380,78 6.058,76
6.949,51 2.499,78
852,54 1.483,97
3.310,72 3.365,19
1.263,94 1.058,97
6.544,43 4.346,29
593,71
413,00
1.456,95
0,00
780,00
46,90
3.713,77 3.886,39
0,00
0,00

93.397,42 105.467,16 72.715,84
Saldo

15.328,52
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Stchting Werkplaats NLC BATEN en LASTEN 2019 en 2020

BEHEER
Natuurbeheer totaal
Natuurbeheer Oss
Bosbeheer Oss
Natuurbeheer derden
Inzet vrijwilligers
Routebeheer totaal
Routebeheer Oss
Routebeheer derden
Inzet vrijwilligers
Landelijke opschoondag
Externe kosten
Inzet vrijwilligers
Werkplaats werf
Coördinatie beheer
PROJECTEN
Overige projecten
Externe kosten
Loonsestraat
Poelen
Project N329
Landschapsverbetering Geffen-Oss
Lithoijen
Inzet vrijwilligers
Kleine projecten
Externe kosten
Inzet vrijwilligers
Projectleiding
EXPLOITATIE
Rente

INKOMSTEN

UITGAVEN

2018
2019
2020
145.685,00 176.056,05 186.636,20
104.183,71 129.093,05 146.208,23
82.810,00 106.052,79 135.561,23
9.308,75
6.400,00
6.400,00
12.064,96 16.640,26
4.247,00

2018
2019
2020
146.550,35 183.084,67 189.771,62
102.214,21 133.806,92 130.306,49
38.590,03 43.384,97 68.314,87
2.918,34
4.646,25
3.968,24
5.231,01
7.395,70
1.808,38
55.474,83 78.380,00 56.215,00
15.140,92 27.471,79 21.644,56
7.560,92 13.030,79
9.129,56
0,00
7.580,00 14.441,00 12.515,00
13.972,26
9.370,07
2.625,00
9.870,26
5.796,07
2.625,00
4.102,00
3.574,00
0,00
3.507,96
235,89 11.335,37
11.715,00 12.200,00 23.860,20

22.200,00
22.200,00

33.351,21
33.351,21

26.266,00
26.266,00

10.416,00

10.756,00

2.950,00

8.885,29

2.855,79

11.211,97

216.058,31 149.174,25 171.713,79
192.400,09 113.913,32 125.568,79
0,00
0,00
84.763,84
29.149,48
0,00

0,00
0,00
54.844,04
47.817,75
22.907,00

23.658,22

35.260,93

46.145,00

18,43
18,43

3,66
3,66

7,97
7,97

173.743,22 155.761,48 150.417,91
120.148,94 108.123,77 121.343,88
113.699,94 95.332,77 103.442,88
5.671,65
0,00
2.110,00
7.762,03
18.874,30 21.367,60
68.676,82 57.794,45
0,00 16.518,80
6.449,00 12.791,00 17.901,00
48.594,28 35.195,21 18.859,03
38.904,28 30.229,21 12.183,03
9.690,00
4.966,00
6.676,00
5.000,00 12.442,50 10.215,00
1.636,27

1.794,85

1.629,11
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Huur kantoor
Bestuurs- en bankkosten
Stagiaires
Kantoorinventaris
TOTALEN
Saldo

1.200,00
244,50
109,95
81,82
361.761,74 325.233,96 358.357,96

1.200,00
257,73
100,00
237,12

1.200,00
310,32
0,00
118,79

321.929,84 340.641,00 341.818,64
39.831,90 -15.407,04

16.539,32
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Stichting Landerij VanTosse BATEN en LASTEN 2019 en 2020
INKOMSTEN
1 Subsidies
_ gemeente Oss
_ Landschapsbeheer Oss
_ overig
2 Landbouw
_ graanakkers spelt
_ graanakkers overig
_ cranberries
_ hop
_ paddenstoelen
_ overig
3 Verkoop producten
_ markten en beurzen
_ detailhandel
_ horeca
_ contante verkoop
4 Tuinderij, overig
_ vriendenclub
_ donaties
_ diensten
_ verhuur gebouw
_ rondleidingen en workshops
_ gedenkbomen
_ inzet vrijwilligers

2018

2019

2020

14.000,00 14.000,00
14.000,00 14.000,00
0,00
0,00
0,00
25.177,37
1.816,04 18.891,74
15.954,26
0,00
1.675,00
7.855,44
722,64
1.063,34
9,43
3.183,96
5.000,00
0,00
6.789,00
3.341,94
533,29
3.347,08
855,88
463,67
0,00
705,00
1.952,77
0,00
2.178,41
2.767,78
0,00
7.888,38
0,00
0,00
300,00
750,00
80,99
500,00
179,44
0,00
2.207,35
68,18
0,00
6.570,20
0,00

88.610,87
14.000,00
74.610,87
0,00
17.853,79
834,90
12.421,40
101,75
750,00
0,00
3.745,74
4.061,02
282,39
458,51
76,01
3.244,11
7.012,04
0,00
0,00
100,00
0,00
412,09
6.499,95
0,00

UITGAVEN
1 Bestuurskosten
_ algemeen
_ contributies
_ bibliotheek
2 Financiele administratie
_ bankkosten
_ administratiekosten
_ accountantskosten
_ kosten Snelstart
3 Gereedschappen en materialen
_ gereedschappen
_ materiaal
_ onderhoud
_ brandstof
4 Transportmiddelen
_ aanschaf
_ onderhoud
_ belasting
_ verzekering
_ brandstof
5 Bedrijfsvoering
_ inhuur bedrijfsleider
_ inhuur beheerder
_ stagiaires
6 Promotie en communicatie
_ opmaak digitale nieuwsbrief
_ website
_ folders en promotieuitingen
7 Vrijwilligers
_ vrijwilligersvergoedingen
_ kantinevoorzieningen
_ lief en leed
8 Huisvesting
_ inventaris en apparatuur

2018

2019

2020

607,70
9,80
597,90
0,00
117,32
117,32
0,00
0,00
0,00
2.429,93
335,88
1.901,65
9,58
182,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
402,18
0,00
77,28
324,90
802,53
323,90
478,63
0,00
1.670,03
204,60

695,35
0,00
695,35
0,00
118,62
118,62
0,00
0,00
0,00
2.383,55
37,18
1.790,25
126,58
429,54
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
13.025,00
12.825,00
0,00
200,00
98,56
0,00
86,16
12,40
512,50
5,00
443,73
63,77
4.858,15
2.298,25

759,82
57,50
702,32
0,00
141,95
141,95
0,00
0,00
0,00
3.545,83
520,05
3.025,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.345,12
15.345,12
0,00
0,00
98,95
0,00
98,95
0,00
1.017,33
0,00
950,66
66,67
6.841,14
1.101,28
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_ onderhoud
_ verzekering en gem belasting
_ energie en water
_ telecommunicatie
_ restafval
9 Arbozaken
_ keuring bedrijfsmiddelen
_ BHV-administratie
_ cursussen (BHV, EHBO)
_ persoonlijke bescherming
10 Landbouw
_ pacht
_ loonwerk
_ zaaigoed, mest ed.
_ installaties
_ inkoop producten
_ overige kosten
Totalen

45.287,09 44.127,20

117.537,72
Saldo

44,44
97,79
1.323,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.317,54
10.949,70
13.497,21
3.291,51
145,66
1.433,46
0,00

971,50
97,79
1.490,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.092,11
19.637,38
22.606,49
767,80
266,48
1.633,96
180,00

4.274,82
97,79
1.367,25
0,00
0,00
9,83
0,00
0,00
0,00
9,83
62.217,74
18.469,23
26.632,12
840,38
298,55
10.528,20
5.449,26

38.947,23

66.853,84

89.977,71

6.339,86

-22.726,64

27.560,01
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