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Groene
Woud
wordt nog
groener
SINT-OEDENRODE. Er staat een

zak geld van 1,4 miljoen euro
klaar voor negen gemeenten in
Brabant die particuliere grondeigenaren de komende vier jaar
willen helpen bij het tot stand
brengen van nieuwe landschapselementen, zoals de aanleg van paddenpoelen, knotwilgen, hagen of bloemrijk akkerland en wandelpaden.
Het geld is bijeengebracht
door de negen gemeenten uit
het gebied van Het Groene
Woud, waterschappen Aa en
Maas en Dommel en de provincie. Veghel deed al bij eerdere
‘contracten’ mee aan het stimuleren van deze vergroening van
het cultuurlandschap in het
Groene Woud (het landelijk gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg).
Bij het nieuwe contract dat
gesloten is, zijn nu ook fusiepartners Schijndel en Sint-Oedenrode ingestapt (de eigen bijdrage van Sint-Oedenrode bedraagt tot en met 2019 21.500 euro). Zo komt het geld voor het
vergroenen van agrarisch cultuurlandschap straks ten goede
aan de héle nieuwe gemeente
Meierijstad.
De maatregelen moeten
uiteindelijk het Groene Woud
aantrekkelijker maken om er te
wonen, werken en te recreëren.
Tevens bieden de aanpassingen
nieuwe kansen aan diersoorten
zoals de patrijs, kerkuil of
steenuil, kikker en de hermelijn.
Overigens lijkt het animo in
Sint-Oedenrode voor het realiseren van nieuwe landschapselementen de laatste jaren af te
nemen. In 2016 ligt het accent
op het inrichten van bloemrijke (akker)randen. Voor het
project wordt nauw samengewerkt met Roois Landschap
en IVN.
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Er staat een zak geld van
1,4 miljoen euro klaar voor
negen Brabantse gemeenten
die willen vergroenen
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Tuinbaas Renske de Graaf op Landgoed Baest in Oostelbeers. „Wat je uit het bos haalt, moet je er ook in stoppen.”

Bosbouw in de geest van Paulus
door onze correspondent
Rens van Ginneken
OOSTELBEERS.

‘L

andgoed Baest kent een
beschreven geschiedenis van ruim achthonderd jaar, het omvat
266 hectare aan rijksmonument.
Dat schept een verplichting.”
Tuinbaas Renske de Graaf wandelt ontspannen in haar rubber
laarzen over de lommerrijke Torendreef, die uitkijkt op Huis te
Baest, in de Beerse volksmond
ook wel ‘het kasteeltje’ genoemd.
Bij de kruising met de Korte
Torendreef houdt ze even halt
voor uitleg. Want wandelaars of
fietsers hebben zich wellicht afgevraagd waarom de laatste tijd zoveel gesnoeid en gekapt wordt op
het landgoed in Oostelbeers. „Dit
is eigenlijk de hoofdstructuur van
tuin en bos op Baest”, zegt De
Graaf. „We hebben hier, los van
de paden, zo’n twaalf kilometer

aan lanen. Sinds twee jaar werken
we aan ons bosbeheerplan om
onder meer de paden en lanen
weer begaanbaar en zichtbaar te
maken. Die waren her en der helemaal dichtgegroeid. Met vijftien
vrijwilligers uit de buurt wordt er
hier maandelijks een dag hard gewerkt. De vrijwilligers worden beloond met wat gratis haardhout.”
De Graaf hoort weleens kritische
reacties op de aanpak. „Sommigen
zien de natuur graag wat wilder
misschien, maar wij gaan nadrukkelijk voor het cultuurhistorisch
aspect.”
De tuinbaas, ook lid van het
exclusieve Nederlandse Gilde van
Tuinbazen, hoeft niet te gissen
hoe het eruit moet hebben gezien.
Eén en ander is goed gedocumenteerd door de bezitters van de laatste eeuwen: de families De la
Court en hun afstammelingen, de
familie Van de Mortel. Zij maakten werk van hun tuin en bos.
„Vooral Paulus de la Court heeft

begin negentiende eeuw veel
gedocumenteerd in dagboeken.
Hij beschreef uitgebreid zijn filosofische overpeinzingen, maar
ook praktische tuinzaken. De periode rond 1818 is bepalend voor
hoe we het landgoed opnieuw willen vormgeven. Dus met duidelijk
zichtbare lanen en paden, in een
romantische stijl, of met enkele
uitheemse boomsoorten of toeven
rododendrons. Daarom moeten
we soms rigoureuze keuzes maken en fors snoeien om de kronen
van grote bomen ruimte te geven.
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Bossen en tuinen op
lommerrijke landgoed
Baest in Oostelbeers
worden intensief
onderhouden

Voor de vernieuwing van het bos
moeten we op bepaalde plekken
kaalkap toepassen. We sparen dan
slechts enkele bomen en laten het
herstellende bos daarna zoveel mogelijk met rust. Na tien jaar zie je
alweer een jong bos. Momenteel
is zo’n vijf hectare gekapt. We
planten ook aan uiteraard: wat je
uit het bos haalt, moet je er ook in
stoppen. De opbrengst van het
hout gaat vrijwel helemaal op aan
nieuwe aanplant en onderhoud.
Momenteel zijn we in overleg met
Waterschap De Dommel over het
opnieuw aantakken van het
stroompje de Beerze op oude
meanders.”
Ook het dierlijk leven gedijt bij
deze aanpak. De Graaf: „We zien
hier veel reeën, hazen, patrijzen,
fazanten, marters, vleermuizen,
buizerds, haviken, ijsvogeltjes en
spechten. Dat heeft te maken met
de variëteit aan begroeiing. Gelukkig hebben we niet alleen een
eensoortig productiebos.”

Rooise Goede Herderkerk ligt goed
in de markt voor herbestemming
door Daan Daniëls
e-mail: d.daniels@ed.nl
SINT-OEDENRODE. Het is niet zo

dat aan de lopende band gegadigden komen kijken, maar interesse
voor De Goede Herderkerk in
Sint-Oedenrode is er volop.
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De Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode.
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De kerk werd in april 2014 aan de
eredienst onttrokken. Sindsdien
staat het markante gebouw in de
etalage om herbestemd te worden. Volgens pastoor Vincent
Blom van parochie Heilige Oda,
de eigenaar van het pand, melden
zich ‘van tijd tot tijd’ geïnteresseerden voor de kerk. „Ook op dit
moment is er serieuze interesse,
maar een gebouw kopen is één.

Het moet ook nog herontwikkeld
worden. Je spreekt dan over veel
geld.”
Het probleem van de Goede
Herderkerk is dat er aan het gebouw sowieso iets moet worden
veranderd wil het worden herbestemd. Er komt namelijk nagenoeg geen daglicht binnen. Tevens is de kerk eind 2015 door de
gemeente Sint-Oedenrode aangewezen als gemeentelijk monument. „Het was makkelijker geweest als die bestemming er niet
op zat”, geeft Blom aan. „Wel is
het zo dat de gemeente creatief en
constructief meedenkt bij eventuele plannen.”
Een voorwaarde is dat het plein
waaraan de kerk ligt het bestaan-

de karakter behoudt.
Gegadigden die zich bij de gemeente melden worden doorverwezen naar het parochiebestuur.
In het voorjaar van 2015 onderhandelde de parochie enkele maanden met een partij die de kerk wilde omvormen tot een speel- en
klimpaleis. Deze onderhandelingen werden afgebroken vanwege
de hoogte van de vraagprijs dan
wel het ontbreken van voldoende
financiën bij de gegadigde.
In oktober meldde zich een gegadigde die het idee had voor een
leerhuis voor verstandelijk gehandicapten in combinatie met
ouderenappartementen. Of de gesprekken met deze partij nog lopen, kon Blom niet melden.

