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INLEIDING 
Stadse Boeren is een groeiende groep van bewuste burgers die als stadslandbouwers aan de slag 
zijn in Oss. De ‘Stadse Boeren’ willen stadslandbouw-activiteiten zoals buurttuinen verbinden met 
kennis, ideeën en ontwikkelingen op andere gebieden. We stimuleren samenwerking tussen mensen 
die bewust bezig willen zijn met voedsel, zorg, scholing, sociale activiteiten, wonen, groen, kunst, 
cultuur en milieu. Dat noemen we groene lijm.  

In Stadse Boeren projecten vinden mensen elkaar om voor een groene en gezonde  leefomgeving, 
maatschappij en economie te gaan. In Oss zijn nu (januari 2018) 21 Stadse Boeren initiatieven met 
elkaar verbonden, waarvan 18 grondgebonden tuinprojecten (zie bijlage). 

Na de opstart moet een tuin minimaal een jaar de ruimte nemen om zich te ontwikkelen in een eigen 
identiteit die bij de locatie en de gebruikers past. Daar is geen blauwdruk voor, dat is maatwerk. Het is 
essentieel om het platform Stadse Boeren Oss professioneel (positief en ondersteunend) te blijven 
aansturen vanuit burgerkracht waardoor het haar doelen kan blijven nastreven. Dit kost tijd en 
competenties, die bij het kernteam aanwezig is. Iedere tuin wordt gestimuleerd om te zoeken naar 
andere financiële middelen (sponsoring, lokale steun, donaties, verdienmodellen) om zo zelfstandig 
mogelijk en kostenneutraal te functioneren. 
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ONS VERHAAL 
Historie

In  2015 is in Oss het stimuleringsproject Stadse Boeren zeer succesvol afgesloten. Voor meer info 
kijk op de website van de Conceptenbouwers. Het Stadse Boeren project werd gefinancierd door 
de provincie met co-financiering van de deelnemers (projectperiode 2014 t/m juni 2015). Buurttuin 
BergbOss was deelnemer in de rol van lokale regisseur en aanjager voor nieuwe initiatieven in Oss. 
Deze rol is ingevuld door Ton Oomen en Erwin van Litsenburg. Van de leerpunten van dat project 
konden we een verbeterd plan presenteren met de gemeente Oss als samenwerkingspartner. 
Coördinatie van burgers door burgers en één loketfunctie speelden daarbij een centrale rol. 

Toekomst 	
Doelstelling was minstens 25 stadslandbouw initiatieven (waarvan min. 5 in de kernen) in 2018. 
Daarbij zouden in 2018 1.000 bewoners direct betrokken zijn. Naast alle niet kwantificeerbare 
opbrengsten en resultaten leverde het projectplan een financiële besparing op voor de gemeente Oss. 
Stadse Boeren Oss wilde daarmee de gemeente helpen om een plaats te veroveren in de ranglijst van 
de groenste gemeentes van Nederland, zie de website van De Groene Stad. En met de ambitie om 
als gemeente Oss positie te verwerven in de top drie van de duurzaamste gemeenten van Noord-
Brabant. 

Nieuw projectplan	
Helaas is het niet gelukt om van dat nieuwe projectplan de financiering rond te krijgen in 2015, door 
onvoldoende politiek draagvlak. Wel bleven de Stadse Boeren Oss in gesprek met de gemeente om 
te verkennen welke samenwerking wel mogelijk was. Dat heeft geleid tot de toekenning van een 
budget van 3000 euro voor het in stand houden van een  basisstructuur.  De brief ter bevestiging 
daarvan en met prestatievoorwaarden is op 30 juni 2016 toegestuurd namens het college van B&W 
door M Vossen. 

Vervolg 2016 en 2017	
Gezien het beperkte budget was kiezen voor een pro-actieve rol als aanjager en inspirator voor 
nieuwe initiatieven niet mogelijk. Nu vervullen we de rol van verbinder, adviseur en ondersteuner. Het 
platform Stadse Boeren Oss bleef al die tijd nieuwe aanvragen ontvangen. Het kernteam was 
beschikbaar voor advies en ondersteuning van groene initiatieven. De gemeente vroeg ons na 9 
maanden en een jaar te evalueren. Door wisselingen in het kernteam en het opstarten van een 
stichting is dat niet gelukt. Nu, 1,5 jaar later, is er dit meerjarenverslag. Het is een evaluatie en dient  
ter verantwoording. Dit verslag geeft een weergave van activiteiten die in 2016-2017 zijn gerealiseerd. 
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	     Ton Oomen		 	            Marcel Stokebrook	                             Frank Ulijn	

Wie zijn de Stadse Boeren? 	
Eind 2016 is Erwin van Litsenburg wegens verhuizing en andere persoonlijke omstandigheden 
gestopt met zijn werkzaamheden voor Stadse Boeren Oss. De kerngroep bestaat sinds begin 2017 
uit 3 leden te weten:  

• Ton Oomen: Hij stond aan de wieg bij de introductie van het Stadse Boerenconcept in Oss 
samen met Erwin. Zij starten samen de in Oss inmiddels bekende, BergbOss buurttuin. Ton is 
werkzaam bij het RIVM en zet zich actief in voor een duurzame samenleving. 

• Marcel Stokebrook: Initiatiefnemer bij het opstarten van buurttuin Krinkelhoek, hij heeft mega 
veel hoveniers competenties en erg groene vingers. In zijn eerdere loopbaan carrière heeft hij een 
enorm groen netwerk op kunnen bouwen.  

• Frank Ulijn: is initiatiefnemer van de Stadstuin@Paulus, zelfstandig ondernemer, Bizztopiaan, 
betrokken bij schoolplein vergroening van basisschool Hertogin Johanna, de Filios school aan de 
Vianenstraat, en heeft vormgeving en ontwerp competenties.  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PRESTATIES EN ACTIVITEITEN 2016 - 2017 
Professionalisering	
Met het nieuwe team wordt een verbeterslag gemaakt in communicatiemateriaal. Daarnaast is de 
Stadse Boeren Oss in 2017 een zelfstandige stichting geworden en heeft een eigen bankrekening.  
		

Samenwerken met andere (groene) partijen

Stadse Boeren Oss werkte samen met onder andere Platform Global Goals, Ons Welzijn, Groen 
Dichterbij, Landschapsbeheer Oss, de HAS en NME Elzenhoek. Daarnaast zijn er contacten geweest 
met andere relevante partijen zoals ZLTO, Zorginstellingen in Oss, Landerij Van Tosse, de Voedselbank 
(overschot geleverd), Volkstuincomplexen in Oss (Onder meer “De Strepen”), het onderwijs / scholen 
in Oss, projecten rond de Maashorst en met IVN, zoals de groene Loper en burgerinitiatieven uit het 
project “buren beheren de buurt”.		

Samenwerking met ondernemers 
Er is samenwerking met restaurant De Nieuwe Wereld in Oss. Overschot van groenten uit onze tuinen 
werden geleverd  voor een “Stadseboeren Hap”, een periodiek gerecht op de kaart met ingrediënten 
uit lokale buurttuinen van de Stadse Boeren Oss. Zij kregen onze producten, wij extra promotie. 
Daarnaast namen we samen deel aan het “Foodfestival” in september 2016. Op 15 januari 2017 
waren we met een stand deelnemer bij de proeverij “Proef DNW”. Sinds 2017 werken we samen met 
Moes&Tuin uit Vinkel. Deelnemers van de Stadse Boeren krijgen korting op biologisch plant en 
zaadgoed.  

Samenwerking met kennisinstituten	
Er is samenwerking met de Bibliotheek Oss, IVN, de NatuurSuper en VELT (Vereniging Ecologisch 
Leven en Tuinieren). We hebben een cursus en workshops aangeboden om kennisontwikkeling te 
bevorderen bij deelnemers van de aangesloten projecten. Zo organiseerden we in het najaar van 2016 
een laagdrempelige  (10 euro per deelnemer) basiscursus ecologisch moestuinieren van 4 avonden 
voor 10 deelnemers uit 4 tuinen en andere belangstellenden. We willen deze in de toekomst breder 
aanbieden aan deelnemers van moestuin complexen. En andere belangstellenden. In 2018 starten we 
met een moestuinspreekuur en lezingen in de Bibliotheek. 
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COMMUNICATIE EN PROMOTIE 
Er is een Stadse Boeren Promotiebak gemaakt met bouwborden die is ingezet om te “zwerven” in de 
gemeente Oss om burgers te verleiden een buurttuin te starten. Er is een informatiefolder ontwikkeld, 
ontworpen en gedrukt. Daarnaast zijn er borden aangeschaft voor tuinen die zich bij ons aansluiten.  

Er zijn 1000 zakjes besteld voorzien van “Stadse Boeren Oss” opdruk gevuld met biologische zaden 
om als promotiemateriaal uit te kunnen delen. En in de bibliotheek Oss staat een zelfgemaakte zaden-
ruilkast. Waarin ook diverse boeken liggen over biologisch moestuinieren. 

We onderhielden een Facebookpagina en een eigen Website waarop je tuininformatie kunt vinden. 
Vooral de Facebook pagina (met 300 volgers) is een goed digitaal platform om informatie, nieuws en 
trends te delen. Daar zijn ook al onze activiteiten, evenementen en fotoverslagen te vinden.  

In 2018 krijgt onze website een makeover, en wordt omgezet naar een meer interactief Platform. 
Waarbij deelnemers voor de content zorgdragen, en er meer activiteit onderling ontstaat. De nieuwe 
opzet zal er ongeveer als volgt uit komen zien:	
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Home Pagina - Stadse Boeren Oss

Stichting SBO: 


• Even voorstellen

• Wat we doen

• Waarom en hoe

Info pagina:


• Spelregels

• Tips & advies

• Aanmelden

Schoolplein pagina

Inlogpagina:


• Forum

• Paginabeheer


- tuinen

- scholen


Evenementen Webshop        
trade market Gesteund door Contact

Fotoalbum

Nieuws


• Nieuwsbrieven

• Jaar verslagen

• Blog

Lokatie kaart

https://www.facebook.com/Berghkwartier
http://stadseboerenoss.nl
https://www.facebook.com/Berghkwartier/


EVENEMENTEN EN FUNCTIES 
Deelgenomen aan evenementen

We hebben als Stadse Boeren aan vele evenementen en markten deelgenomen. Een greep daaruit: 

• Bijenmarkt 
• Proeverij DNW 
• Kinderboerderij Markt 
• Week van de natuur fietstocht 
• Diverse Maashorst Groene loper activiteiten 
• Foodfestival Oss 
• Burendagen in diverse tuinen: Katwijk, Ridderstraat, BergbOss, De Biezen 
• Fietstocht voor groene-loper projecten IVN Maashorst 

Doelstellingen bij evenementen

• De inwoners van Oss kunnen kennismaken met wat er allemaal kan en al gebeurt op het gebied 

van stadslandbouw 
• Kennisuitwisseling en verbinding intensiveren tussen de verschillende stadslandbouw initiatieven 

van de Stadse Boeren Oss community en met andere partijen / partners 
• Burgers en (maatschappelijke) organisaties inspireren om zelf initiatieven op te starten (nieuwe 

Osse Stadse Boeren / speldenprikken) 
• Zichtbaar maken van de Stadse Boeren Oss community en de mensen erachter 
• De gemeente Oss op de kaart zetten als groen(st)e gemeente in Noord-Brabant 

Spreker, adviesorgaan en onderzoeken

• Meegewerkt aan onderzoek van de HAS “Stads tuinieren voor kinderen” 
• Enquete van NatuurSuper  
• Advies voor school-composteren aan Nienke Stein, gemeente Oss 
• Enquête Universiteit Wageningen  
• Symposium RIVM water in de stad, lezing water in de buurttuin 
• Bibliotheek Oss, MeetUp voedselflats, discussie tussen Stadse Boeren en ZLTO 

Relatiebezoeken aan onze buurttuinen

• Delegatie PvdA kamerlid 
• Wijkraad in BergbOss op visite 
• Groene loper smederij van IVN op visite in de Biezen en BergbOss 
• Provinciale statenleden 
• Ambtenaren van andere gemeenten 
• Medewerkers woningbouwverenigingen 
• Architecten 
• Brabant zorg 

�  
JAARVERSLAG 2016 - 2017 �8



DE OOGST 
Wat oogstte de deelnemers?	
• Sociale verbondenheid: Door nauwe samenwerking tussen buurtbewoners op gang te brengen, 

leren zij elkaar beter kennen en ontwikkelt zich een hechter sociaal netwerk en community. 
• Gezondheid: De oogst van een buurtmoestuin is gezond. Er wordt geen gif en kunstmest 

gebruikt. Ook blijkt dat mensen zich gezonder voelen in een wijk met meer groen. Het bewerken 
van de grond is gezond en soms lichamelijk zwaar werk. Dit komt de gezondheid van de vele 
mensen met een zittend beroep ten goede. Tuinen nodigen kinderen uit om meer buiten te zijn. 

• Veiligheid: Buurttuinen verhogen het gevoel van gemeenschappelijk eigendom en 
rentmeesterschap. Er is meer waakzaamheid bij en toezicht door buurtbewoners. Afval wordt 
minder op straat gegooid en zwerfafval wordt opgeruimd. Een opgeruimde buurt leidt tot minder 
verloedering en criminaliteit. 

• Milieubewustzijn: Door biologisch te tuinieren en bewust met afval om te gaan (composteren) 
groeit het milieubewustzijn bij deelnemers. Het verhoogt het bewustzijn van mensen en hun 
waardering voor levende dingen. Lokale landbouw bespaart ook grondstoffen door de grondstof 
keten te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport, verpakkingen en 
brandstof. Door de vriendschappen en activiteiten in de wijk zijn het aantal autokilometers dat 
mensen maken lager. 

• Verdraagzaamheid: Mensen met verschillende culturele achtergronden komen met elkaar in 
contact en leren van elkaars gewoonten en manieren. Hierdoor neemt de verdraagzaamheid 
binnen de buurt toe. 

• Besparing: Door zelf eten te telen en te verbouwen hoeven deelnemers minder eten te kopen. 
Ook het onderlinge ruilen van spullen en diensten kan geld besparen. 

• Jeugdeducatie: De buurttuin dient als een openlucht leslokaal waar de jeugd waardevolle 
vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, 
verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze 
biedt ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en 
ecologische verantwoordelijkheid. Jongeren zien weer waar hun eten vandaan komt en leren zich 
op andere en gezondere manieren te vermaken dan nu vaak het geval is. 

Wat oogstte de gemeente Oss?

• Groen imago: imago stimulans als groen(st)e gemeente van Noord-Brabant. 
• Loketfunctie: een duidelijk loket voor burgers, door burgers. 
• Besparing groenonderhoud: openbaar plantsoen inruilen voor buurttuin levert besparingen op.  
• Positief imago: bij burgers in de buurten waar tuinen komen. Gemeente Oss laat zien een 

flexibele grondhouding te hebben ten aanzien van regelgeving waardoor burgerinitiatieven zich 
kunnen ontwikkelen. 

• Meer veiligheid: meer buurten waar meer sociale cohesie en veiligheid is. 
• Meer biodiversiteit: in aansluiting op andere natuur in de stad ontwikkelingen. 
• Voedselbewustzijn: bij meer inwoners door structurele aandacht voor voedsel uit de stad. 
• Beter milieu: meer burgers met ecologische moestuin vaardigheden. 
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BLIK VOORUIT EN AMBITIES 
Nieuwe projecten	
Uiteraard is bij iedere tuin het uitgangspunt dat burgers zelf investeren in hun buurt. Dat gebeurt met 
tijd en met talenten, maar ook met centen. Daarmee bedoelen we een eigen financiële bijdrage van 
deelnemers in tuinprojecten. Dit om betrokkenheid te creëren en gemotiveerde mensen aan te 
trekken. Uit de ervaringen met de tuinen tot nu toe weten we dat een extra financiële steun 
noodzakelijk is voor een goede snelle start. Daarnaast zijn er andere basisvoorwaarden nodig om een 
tuin succesvol op te laten starten ofwel kritische succesfactoren. Als een tuin eenmaal is gestart, is 
het Stadse Boeren Oss platform een uitstekende plek gebleken om te leren van elkaars ervaringen. 
Zie het overzicht in de bijlage voor de stand van zaken van bestaande en nieuwe initiatieven. 

Kritische succesfactoren voor nieuwe tuinen:	
• Primair initiatief voor een tuin ligt bij de burgers, buurtbewoners zelf. 
• Getoetst draagvlak in de buurt. 
• Een kerngroep van 2 tot 5 gemotiveerde buurtbewoners. 
• Een globaal plan met doelstellingen. 
• Spelregels voor de deelnemers. 
• Een eindverantwoordelijke / voorzitter per tuin. 
• Beschikking over een perceel. 
• Bereidheid en motivatie om ecologisch te tuinieren. 
• Acceptatie van een begeleidingsaanbod van ervaringsdeskundigen van de Stadse Boeren 
• Een vrij te besteden startbudget. 
• Afstemming met gemeentelijk project “bewoners beheren buurt”. 
• Afstemming met gemeente Oss (gebiedsbeheer en beleidsadviseurs). 
• Niet (te veel) vergaderen, maar doen! 

Prestaties en activiteiten 2018 en 2019

Voor de komende jaren zetten de Stadse Boeren in op het stabiel houden van de basis structuur, de 
verbindingen versterken en het uitbreiden van hun community. De platform functie wordt belangrijker 
daarbij. En de focus ligt daarbij op de gemeente Oss met al haar kernen. Enkele speerpunten voor de 
komende jaren zijn: 

• Het verbinden, inspireren en ondersteunen van alle initiatieven heeft prioriteit. 
• In 2018 starten we met een moestuinspreekuur en lezingen in de Bibliotheek. 
• De ingezette koers wat betreft vergroening van schoolpleinen wordt voortgezet. 
• We zoeken aansluiting met het provinciale project Groene Schoolpleinen wat in april 2018 start.  
• Inzet op alle prestaties van 2016 en 2017, zoals zichtbaarheid en samenwerking met vele partijen. 
• Deelname aan ‘We are Food” met twee a 3 projecten. 
• Deelname Global Goals evenement tezamen met de Maasdijkmarathon.  
• In 2018 bekijken we of het mogelijk is en zinnig is om de website en App van Stadse Boeren 

Provinciaal/landelijk over te nemen en te beheren. 
• Ook zonder deze wordt ons eigen platform her-ontwikkeld, de website krijgt een make over. 
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Ambities

• Rol voor SBO bij vergroening schoolpleinen (zie ook bijlage 4: Motie Osse Schoolpleinen kleuren 

groen). De extra gelden vanuit de provincie zijn een extra stimulans.  
• Het Genereren van extra inkomsten door mee te doen aan het streven van de gemeente Oss met 

het initiatief “Oss wordt nog groener”. 
• Vervullen van een duidelijkere en verbeterde Platform functie. 
• Verbindingen versterken en verbeteren en nog meer uitbreiden. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING	

De tegemoetkoming die in 2016 is toegekend is besteed aan de volgende zaken: 

• Bijeenkomsten en catering voor verbindende trefavonden. 
• Basiscursus moestuinieren. 
• Workshops. 
• Kosten voor deelname aan markten en andere activiteiten. 
• Bijscholingsdagen VELT voor het kernteam. 
• Stichtingskosten, ondermeer notaris. 
• Kosten betaalrekening. 
• Bekostigen gezamenlijke inkoop en vervoer van materialen voor tuinen met minimaal budget. 
• Promotiekosten, zakjes kruidenzaden, folders, naamborden voor tuinen. 

Er is een kleine reserve van €700. Dit is gereserveerd voor de aanschaf van een aanhangwagen, en 
voor de kosten van het beheer en de aanpassingen van de website in 2018. 

Namens het Bestuur van de Stichting Stadse Boeren Oss: 

Ton Oomen	 	 	 voorzitter 
Marcel Stokebrook	 	 penningmeester 
Frank Ulijn	 	 	 secretaris 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Overzicht projecten januari 2018

nr BuurCuin/	project status contactpersonen	 email telefoon

1 PlaKorm	Stadse	Boeren	
Oss,	komt	tweemaandelijks	
bij	elkaar	met	een	
trefavond.		Verbind	alle	
projecten.	

HeeN	nu	3	adviseurs	
Ton:	Opstarten	en	
processen	
Marcel:	inhoudelijke	
adviezen	tuin/bemesAng	
etc	
Frank:	visualisaAe,	
planontwerp,	
communicaAe

Gestart	in	2015	HeeI	promoAebak	
en	gereedschap	in	gezamenlijk	
beheer.	Speerpunten	2017:	
Erwin	gestopt,	Marcel	en	Frank	
aangesloten	in	kernteam.		
Aanschaf	aanhanger,	2018	
Website	verbeteren	2018	
communicaAemateriaal	verbeterd	
Nieuwe	tuinen	helpen	opstarten	
Trefavonden	aantrekkelijker	
gemaakt.		
Zichtbaar	zijn	in	Oss,	op	markten	
stads	etc.	
Gezamenlijke	inkoop	van	planten,	
compost	en	houtsnippers	
Samenwerken	met	anderen	b.v.	
Moes&Tuin	
SAchAng	starten

Ton	Oomen,	Marcel	
Stokebrook	en	
Frank	Ulijn

tonoomen@dse.nl	
marcel.stokebrook@gmail.c
om		
Frank.ulijn@online.nl

06	14919949	

2 BuurCuin	BergbOss	
Gripper	tegenover	nr	31,	
29	moesbakken,	13	
gezamenlijke,	kruidentuin,	
fruitlaan,	pizzaoven,	
plantenkas,	omgebouwde	
bouwkeet	met	terras	en	
veranda,	geschikt	voor	
workshops	

Gestart	in	2013,	Ajdelijke	tuin,	2017	
aankondiging	dat	er	in	2018	jaar	
gebouwd	gaat	worden.	25	gezinnen	
betrokken.	
Status	01/2018:	acAeve	kerngroep	
van	7	mensen	met	o.a.	
kinderacAviteiten.	Doel	doorgaan	
met	lage	kosten.	Mogelijk	
verhuizen	naar	locaAe	sheddaken

Ton	Oomen	
Marcel	van	Gogh

tonoomen@dse.nl	
atmvangogh@hotmail.com	

06	14919949	

3 TalenCuin	Ons	Welzijn		
Berghemseweg	
12	Moesbakken	

Gestart	in	2015	Moeizaam	verloop,	
in	2016	Status	01/2018:		Jolanda	
zoekt	andere	trekker	en	tuin	
deskundigheid.	Gemeente	is	
behulpzaam.		
Project	2017:	hemelwateropvang.

Jolanda	van	
Turnhout	

jovantu@kpnmail.nl	 0628040611

4 Buurrtuin	Krinkelhoek	
Brabantstraat	Oss	
4	moesbakken		en	bedden	
in	volle	grond

Gestart	in	2015.		
Status	1/2018	Doelstelling	
aangepast,	opbrengst	ook	voor	
voedselbank.	Minima	kunnen	
tuinieren	en	delen	in	opbrengst

Diny	Brands pdbrands@home.nl

5 Moestuin	Elzenhoek	
Anna	van	Schuurmanstraat	
602,5344	TX	Oss	
EducaAeve	moestuin,	
gericht	op	kinderen.	
Opbrengst	voor	
medewerkers	Elzenhoek	en	
de	dieren.		
Tevens	een	goede	plek	om	
bijeenkomsten	te	kunnen	
organiseren.	

Bestaand,	in	2015	aangesloten.	
2016	uitgebreid	met	een	kas,	
deelgenomen	aan	basiscursus	
moes	tuinieren.	10-20	deelnemers	
educaAef.	
Status	01/2018	Tuin	is	anders,	in	
bakken,	stagiaires	gaan	meedoen.	
Meer	educaAef.	

Gerry	van	Rooij	

Saskia	van	Hest	
Talitha	Visser

G.van.Rooij@oss.nl	

S.van.hest@oss.nl.

0412	641492	
of	
06	21819718	
06-25123268
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6 BuurCuin	Ruwaard	
Brederostraat	Oss

Gestart	in	2014,in	2015	
aangesloten	
2016	2	extra	bakken,	5	acAeve	
deelnemers/gezinnen	
Status	1/2018		Werven	nieuwe	
mensen,	houden	wat	er	is.	

Sonja	Haven	

Esther	Raats

Sonja.Haven@brabantzorg.e
u	

Esther.raats@home.nl	

0412	668000	
06	10649710	
06	51775245

7 KlimaatadapWef	plantsoen		
Wetering	Oss

Gerealiseerd	in	2015,	is	in	2016	
uitgebreid	naar	6	plantsoenen	
1/2018:	onderhoud	met	buren.	

Marcel	Stokebrook	 marcel.stokebrook@gmail.c
om	

8 @paulus	
Oude	lither	weg	Oss	
2017:	gegadigden	
moestuinieren

Gestart	in	2015	
8	acAeve	deelnemers,	verloopt	
wisselend.	
1/2018:	pluktuin	met	
bloemen,vruchten,	makkelijke	
groenten	als	komkommers	sla	
spinazie	etc,	Kruiden	naast	
fruitboompjes	en	struiken,	bramen,	
frambozen.	Zo	in	te	richten	dat	
weinig	of	min	onderhoud	nodig	is		

Frank	Ulijn	 Frank.ulijn@online.nl 06	40350712

9 BuurCuin	Ridderstraat,	
vooral	fruitbomen,	
bloemen	en	struiken	in	
gemeenteplantsoen

Gestart	in	2014,	in	2015	
aangesloten,	ruim	10	mensen	
betrokken.		
2016/17:		Een	geslaagde	
zomerborrel	+	burendag.	Opkomst	
beide	keren	ongeveer	40	personen.	
Twee	fruitbomen	erbij	dankzij	
subsidie	wijkraad.	Onze	straat	heeI	
inmiddels	28	vleermuiskasten.		
Aangeplant	met	nieuwe	bessen-	en	
rozenstruiken.	Rekken	en	hagen	
erbij	geplaatst.			
1/2018:	vasthouden	wat	er	is,	
buren	te	vriend	houden,		
Boomspiegels	versterken	met	vaste	
planten.

Annet	Harmsen	
Gebert	Lucassen	

harmsenannet@gmail.com		
gebertlucassen@gmail.com	

0642608648

10 BuurCuin	De	Biezen			
8	bakken,	vakken	voor	
persoonlijk	en	vakken	voor	
gezamelijk	gebruik,	
nestkasten,	insectenhotel,	
goede	bestraAng	en	
gedegen	
bewateringsinstalaAe.	

Gestart	maart	2016,	40	mensen	
betrokken	
Natuur	in	de	tuin.		Insectenhotel	is	
klaar.	Wisseling	in	deelnemers	
maar	wel	wachtlijst	
1/2018:	Vasthouden	wat	we	er	is.

Rene	Govers	
Peter	Pennings

renegovers@planet.nl		
peter.pennings@ziggo.nl	

0646935582	
0636489141

11 Tuin	Katwijk,	tuin	in	
verzorgingshuis	
5	moesbakken

Gestart	maart	2016.	Met	bewoners	
kruiden	en	bloemen	verzorgen	
1/2018	Vasthouden	wat	er	is.

Marjo	van	den	
Akker

Marjo.vandenAkker@braba
ntzorg.eu	

0412	667256

12 Ons	Tuin	Heesch,	bij	
buurtcentrum		Klein	
verhard	perceel	waarop	
ongeveer	8	moesbakken		
gepland	worden

Gestart	maart	2016,:	
4	deelnemers	en	kookclub	ons	
welzijn.	Start	moes-oogsfuin	
Wijsthof	in	Heesch.	Geen	
spannende	plannen	2017.	In	Bieb	
lezing	gegeven	over	gezonde	
voeding	en	nieuwe	tuin.		
1/2018	Vasthouden	wat	er	is.

Jannie de Bruijne janniedebruijne@gmail.com 063755	3179	
Geen	
whatsapp

13 Ons	Welzijn	meerdere	
lokaWes	
BuurCuin	Saturnus	
Wijkpunt	Oss	Hille	
Grote	Beer,	3	moesbakken

Gestart	maart	2016	
Status	onduidelijk	nu

Wim	Staal	
Peter	van	der	Poort

Peter.vanderpoort@ons-
welzijn.nl

�  
JAARVERSLAG 2016 - 2017 �13

mailto:Sonja.Haven@brabantzorg.eu
mailto:Esther.raats@home.nl
mailto:marcel.stokebrook@gmail.com
mailto:Frank.ulijn@online.nl
mailto:harmsenannet@gmail.com
mailto:gebertlucassen@gmail.com
mailto:renegovers@planet.nl
mailto:peter.pennings@ziggo.nl
mailto:Marjo.vandenAkker@brabantzorg.eu
mailto:janniedebruijne@gmail.com
mailto:Peter.vanderpoort@ons-welzijn.nl


Wijkpunt	Oss	Hille,	
Jupiterweg,	2	moesbakken

gestart	maart	2016		
Status	onduidelijk	nu		

Wim	Staal Peter.vanderpoort@ons-
welzijn.nl

BuurCuin	Huismanpark	
Lith,	3	moesbakken

gestart	maart	2016		
Status	onduidelijk	nu	

Peter	van	der	Poort Peter.vanderpoort@ons-
welzijn.nl

0614342906	

BuurCuin	Basaltstraat,	3	
moesbakken

Gestart	maart	2016		
Status	onduidelijk	nu	

Wim	Staal Peter.vanderpoort@ons-
welzijn.nl

14 Wildpluktuin,	aan	de	rand	
van	Heesch

Gestart	in	2017,	maAge	start	
wegens	schrale	grond	en	droog	
seizoen.		
1/2018	extra	compost	en	vaste	
planten	

Jozefa	Pijnenburg	 jpbegeleiding@gmail.com

Scholen/speeltuin

15 Horizonschool	de	Poolster	
Schoolpleinmoestuin	

Start	maart	2017,	40	meter	
moesbakken	langs	klaslokalen.	
Maart	startacAe.	
1/18	status	nu	onduidelijk

Jacqueline	van	
Dalen	en	Tanja	
Taurielo

jacquelinevandalen@filiossc
holengroep.nl

0412-623649

16 Speelplaats	de	Lichtmot	
Lichtmot	Oss

Start	mei	2017,	Marcel	Stokebrook	
adviseerde	en	ondersteunde	de	
aanleg.	Gerealiseerd	
1/2018	vasthouden	wat	er	is.	

Angela	van	Uden

17 Hertogin	Johanna	School	
Schoolpleinmoestuin

Advies	gegeven,	herstart	groen	
schoolplein.diverse	bijeenkomsten	
en	steun.	Gerealiseerd	in	2017	
1/2018	vasthouden	wat	er	is,	groen	
educaAe

Andere	projecten

18 Groen	Bib,	
zadenbibliotheek	in	
samenwerking	met	IVN/
groen	dichterbij,	groene	
loper	Maashosrt	

Budget	750	euro	toegekend.	In	
2016	is	de	bib	gebouwd	en	
geplaatst	in	de	bibliotheek	in	Oss.	
2017:		
Plannen	voor	pers	publicaAe	in	
voorjaar	door	Bibliotheek	niet	
geprioriteerd.		
Aangevuld	met	zaden,	loopt	maar	
subopAmaal	
1/2018	nieuwe	start	in	voorjaar.		

Ton	Oomen	
Peter	van	der	Wijst	
en	Hans	van	
Duijnhoven	van		
Bibiotheek	Oss

tonoomen@dse.nl		
pw@nobb.nl	
hd@nobb.nl	

0614919949

19 Samenwerking	|Restaurant	
De	Nieuwe	Wereld	|		het	
overschot	aan	groente		in	
de	tuin	gaat	naar	het	
restaurant	waar	kok	Jeroen	
het	creaAef	verwerkt

Gestart	augustus	2015,	kaartjes	
gemaakt	die	bij	het	gerecht	komen,	
hebben	een	moesbak	in	buurfuin	
BergbOss,	partner	foodfesAval	en	
PROEF.	
1/2018	project	We	Are	Food,	
plantaardige	kookworkshop	voor	
restaurantkoks

Jeroen	Verlind	
Denise	Trum

jeroendnwoss@gmail.com	 0645514276	
0618436596

20 Guerilla	Gardening	Oostwal	
langs	de	sheddaken	PIT,	
Puur	in	Tuinadvies	

2017,	geen	voucher	IVN	gekregen,	
wel	mooi	en	zichtbaar	project.		
Gerealiseerd.		
1/2018	opnieuw	starten	in	maart	
met	inzaaien

Moniek	Biezeman	
Teugenaarstraat	80	

moniekbiezeman@gmail.co
m

06-57360901

OpstarKase

21 Buurfuin	Piekenhoef 2016	interesse	voor	start.	Advies	
gegeven	voor	start.	Diverse	
bijeenkomsten	en	steun.		
2017,		concrete	start	plannen.	
Weerstand	van	omwonenden.	

Maureen	van	
Lanen	

maureenvanlanen@gmail.c
om	
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22 Stadsoase	Floralia 2017	interesse	getoond,	is	in	
overleg	met	meerdere	parAjen	om	
de	bomenstructuur	achter	de	
brandweerkaazerne	te	redden	en	
er	een	stadsoase	van	te	maken	met	
pluktuin	en	moestuinacAviteiten		
2018	bijeenkomst	gepland	om	o.a.	
Br	wonen	Gemeente	GrLinks	SBO	
Brandweer	en	buurtbewoners	bij	
elkaar	te	roepen	voor	een	
wandeling	langs	het	groen	
gezamelijk	en	mogelijkheden	te	
bekijken

Frank	Ulijn ulijnfrank@gmail.com 640350712
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Bijlage 2: 1e Trefavond stadse boeren
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Bijlage 3: Moestuintjes op het schoolplein Stadse Boeren Oss
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Bijlage 4: Motie Osse Schoolpleinen kleuren groen
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Bijlage 5: Samenvatting jaarverslag
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