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1. Voorwoord 

Het jaar 2021 heeft ook voor ons natuurcentrum sterk in het 

teken gestaan van de COVID-19 crisis. Ons centrum is een 

groot deel van 2021 gesloten geweest voor publiek en ook 

de lessen konden lange tijd niet doorgaan. Vervelend voor 

onze bezoekers, onze medewerkers, onze vrijwilligers en de 

kinderen uit de regio die we de zo gewaardeerde 

natuurlessen niet konden aanbieden. COVID-19 maakte het 

onmogelijk in een lessituatie te werken. Ook onze balie ging 

dicht en later weer open met de nodige voorzieningen als 

instructieborden, wegwijspijlen, spatschermen en een klein 

assortiment producten. Een heel gedoe en weinig inkomsten. 

 

Het Stichtingsbestuur bestond begin 2021 na de onduidelijke 

positie van het centrum nog uit drie leden. In 2021 bleek al 

snel dat ‘Team Maashorst’ en de gemeenten niet in staat 

waren het onderwijs zelf te gaan organiseren. Daarom heeft 

het bestuur begin 2021 besloten de draad weer volledig op 

te pakken en ook het onderwijs zelf te blijven organiseren. 

Iets wat we natuurlijk ook jarenlang prima gedaan hadden. 

 

Alsof de COVID-19 crisis nog niet genoeg ellende voor het 

Natuurcentrum bracht besloot de gemeente Oss begin 2021 

zich helemaal terug te trekken uit de Maashorst en volledig 

te stoppen met subsidiëren van ons centrum per 1 oktober 

2021. Als je weet dat de subsidiebedragen gebaseerd zijn op 

het aantal inwoners dan begrijpt iedereen dat dit een 

enorme financiële dreun voor onze Stichting is. Er ontstond 

een situatie waarin we genoodzaakt waren ons 

personeelsbestand met enkele personen in te krimpen. En 

ook onze prijzen voor horeca, excursies en lessen hebben 

we moeten verhogen om het hoofd boven water te kunnen 

houden. Een ander bezuiniging was het een jaar eerder 

stoppen met het huren van onze fraaie leslocatie bij het 

Bomenpark in Heesch. 
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Maar de COVID-19 crisis bood ook kansen. De tijd die over 

was hebben we weer benut voor het optimaliseren van onze 

website, het verder verfraaien van onze infobalie, 

actualiseren van het lesmateriaal en het opstellen van een 

nieuwe folder met ons lesaanbod. In de zomer bleek al snel 

dat de scholen toch weer in grote aantallen inschreven op 

onze lessen. Gelukkig hebben we een aantal geschikte 

leslocaties in 2021 kunnen toevoegen waarmee we tegemoet 

zijn gekomen aan de wens van de gemeente om meer 

verspreid lessen aan te bieden. Naast de zolder en ons 

leslokaal worden er nu lessen gegeven bij camping Hartje 

Groen, De Nistel, Staatsbosbeheer en bij de houtzagerij bij 

de wijstgronden bij het Annabos. Dat vergt veel flexibiliteit 

van onze medewerkers. Wat nog ontbrak in 2021 was een 

goede locatie voor onze boeiende waterles. Daardoor 

hebben we deze een half jaar niet kunnen geven. 

 

Ander goed nieuws van afgelopen jaar is dat we in het 

voorjaar en de zomer van 2021 ons bestuur met drie nieuwe 

personen hebben kunnen uitbreiden. Zo konden de taken 

weer verdeeld worden en kon gebruik gemaakt worden van 

de kennis en vaardigheden van 6 kundige en gedreven 

bestuursleden. Het bestuur heeft samen met de 

medewerkers meteen een aantal projectplannen opgesteld 

gericht op verdere verbetering van de lessen op locatie en 

een tweetal nieuwe themapaden die we in 2022 hopen te 

openen. 

 

Eind 2021 verandert de organisatie van natuurgebied de 

Maashorst sterk. De Stichting Maashorst in uitvoering hield 

eind van het jaar op te bestaan. De aansturing in 

natuurgebied de Maashorst loopt vanaf 1 januari 2022 onder 

regie van de nieuwe gemeente Maashorst (Uden+Landerd). 

Dat wordt ons nieuwe aanspreekpunt en de plek waar we 

eind 2021 ook de vraag om extra financiële ondersteuning 

hebben neergelegd. 
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Kortom, we krabbelen op en pakken weer nieuwe 

ontwikkelingen op. Daar past waardering bij zowel voor de 

medewerkers als de vele vrijwilligers die ons trouw zijn 

gebleven. Ik bedank namens het bestuur dan ook iedereen 

die zich in 2021 heeft ingezet voor ons natuurcentrum. 

 

We zetten door en blijven de uitvalsbasis voor de 

Maashorstrecreant en blijven de jeugd een interessante en 

leerzame natuurdag bieden die hopelijk een onvergetelijke 

ervaring achter laat. De jeugd heeft de toekomst. Zij 

moeten later de natuur beschermen. Een goede reden om 

door te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos van der Wijst,  

Bestuursvoorzitter natuurcentrum De Maashorst      
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2. Afdeling Educatie 

 

Doel  

Kinderen kennis en respect voor hun leefomgeving 

bijbrengen.  Kinderen plezier laten beleven in de natuur. 

Door het uitvoeren van allerlei onderzoekende en 

ontdekkende activiteiten ervaren de kinderen het bijzondere 

van de natuur en Natuurgebied De Maashorst en natuur in 

het algemeen. 

Aanbod aan de scholen 

Het natuurcentrum verzorgt het jaar rond een 

seizoensgebonden aanbod op het gebied van natuur- en 

milieueducatie (NME) bestemd voor de groepen 1 t/m 8 van 

het basis- en speciaal onderwijs. Door COVID-19 was dit het 

afgelopen jaar minder mogelijk dan normaal. Van half maart 

tot de zomervakantie zijn geen lessen gegeven. Wel zijn 

materialen uitgeleend aan scholen. 

Natuurcentrum De Maashorst bood in 2021 in september, 

oktober en november wel weer een pakket van lessen en 

activiteiten aan. Alle educatieve activiteiten werden 

aangeboden tegen betaling van een bijdrage per leerling. 

Lesactiviteiten zijn in verband met personeelskosten duurder 

dan balieactiviteiten. De hoogte van de gevraagde bijdrage 

is onder meer afhankelijk van het feit of de betreffende 

gemeente de stichting subsidieert.  
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Inhoud lespakket Educatie   

Natuurcentrum De Maashorst biedt een educatief pakket aan 

de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs uit de 

regio. Het pakket bestaat uit lesactiviteiten onder leiding van 

een educatief medewerker van het Natuurcentrum en 

balieactiviteiten waarbij materialen door het Natuurcentrum 

worden uitgegeven, maar waarbij de leerkracht 

verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitvoering. Het 

educatief /didactisch concept is vertaald in lessen voor de 

groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Wij sluiten met ons aanbod 

aan bij het onderwijsprogramma en de kerndoelen voor het 

basisonderwijs.  

Op de website www.natuurcentrumdemaashorst.nl/educatie 

kunnen leerkrachten alle benodigde informatie vinden over 

de lessen, de voorbereiding en de verwerking na afloop op  

school. In 2021 zijn enkele nieuwe lessen toegevoegd aan 

het lespakket, zodat er 24 verschillende lessen en 

activiteiten beschikbaar waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze website geeft een helder overzicht van het lesaanbod. 
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Ontwikkelingen 

Vanaf juni 2021 ontvangen de deelnemende scholen van de 

subsidiegemeenten folders om een indruk te krijgen van ons 

aanbod. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal 

inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 ten opzichte van 

het jaar daarvoor.  

Ook hebben we de COVID-19 periode aangegrepen om de 

website compleet te vernieuwen, waardoor leerkrachten een 

duidelijker en aansprekender beeld hebben van het aanbod.  

 

Vanaf september 2021 is de beoogde decentralisatie 

gerealiseerd op diverse locaties in De Maashorst: We bieden 

lessen bij De Nistel, Hartje Groen, de Houtzagerij en 

Staatsbosbeheer.  

Per 1 oktober is de subsidie voor educatie vanuit de 

gemeente Oss stopgezet. Vanaf deze datum betalen de 

scholen uit Oss (en andere, niet subsidiërende gemeenten) 

een hoger tarief voor de lessen en activiteiten.  

Planningsprogramma  

Het natuurcentrum werkte in 2021 weer met het (door veel 

NME-centra gebruikte) reserveringsprogramma van de firma 

Edso. Dit is een digitaal programma waarmee deelnemende 

leerkrachten zelf via internet een keuze kunnen maken uit 

het activiteitenaanbod. Leerkrachten kunnen met dit 

systeem meteen zien op welke dagdelen de door hen 

gekozen activiteit nog mogelijk is en men kan deze dan 

direct reserveren. De school ontvangt vervolgens 

automatisch een overzicht van de geplande activiteiten. Van 

deze inschrijvingen wordt (digitaal) een jaarrooster 

gemaakt.  

Bereikte doelgroepen en resultaten  

Helaas was 2021 opnieuw het jaar van de COVID-19 

pandemie. Dat betekende dat de scholen al in januari niet 

meer mochten komen vanwege de genomen 

overheidsmaatregelen. Er zijn alleen nog enkele lessen 

verzorgd op de schoollocaties. Dit bleef zo tot na de 
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zomervakantie. Vanaf september werd er weer volop gebruik 

gemaakt van het educatieve programma.  

Dit duurde tot eind november, vanwege de hernieuwde 

opleving van het COVID-19 virus. In deze periode hebben 

gelukkig wel 86 groepen met basisschoolleerlingen 

deelgenomen aan het educatieprogramma. Voor het 

schooljaar 2021-2022 zijn meer dan 350 lessen en 

activiteiten gereserveerd en nemen circa 8500 kinderen 

deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen op het natuurcentrum zijn voor veel schoolkinderen een 

ervaring waar ze met veel plezier aan terug denken.   
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3. Afdeling Recreatie 

Doel  

Natuurcentrum De Maashorst informeert bezoekers van het 

natuurgebied en de brede schil over de recreatieve 

mogelijkheden waarbij de focus ligt op de natuurgerichte 

recreant. Door recreanten plezier en verwondering in de 

natuur te laten beleven wordt een bijdrage geleverd aan het 

respect dat zij hebben voor hun leefomgeving.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Van De Maashorst wordt jaarlijks door rond de één miljoen 

bezoekers gebruik gemaakt.  

Aanbod aan recreanten  

Natuurcentrum De Maashorst bood in 2021 zoals ieder jaar 

een uitgebreid pakket van verschillende mogelijkheden voor 

plezier in de natuur, bestemd voor de natuurgerichte 

recreant. De bekendheid neemt toe en ook de vragen met 

betrekking tot de diverse ontwikkelingen in het gebied. Ook 

de aanwezigheid van grote grazers in het gebied roept 
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vragen op en vraagt om toegepast advies. De volgende 

mogelijkheden werden aangeboden: 

Informatiebalie / tentoonstelling   

De informatiebalie in het natuurcentrum is een belangrijke 

plek voor vragen van recreanten over De Maashorst. 

Daarnaast kunnen zij hier terecht voor diverse recreatieve 

mogelijkheden om het natuurgebied op een bijzondere 

manier te ontdekken. De balie wordt ondersteund door de 

permanente tentoonstelling in het centrum over de 

Maashorst. Een vaste plek binnen het natuurcentrum heeft 

de informatiewand van waterschap Aa en Maas. In 2021 is 

een start gemaakt met het moderniseren van de vaste 

opstelling van waterschap Aa en 

Maas en is er uitvoerig overlegd 

over verdere 

presentatiemogelijkheden van het 

waterschap in het centrum.  

Wisselhoek bezoekersruimte 

In het natuurcentrum is een beperkte ruimte beschikbaar 

voor kleine wisselexposities. Partners in de Maashorst 

kunnen gebruik maken van deze ruimte, maar bijvoorbeeld 

ook kunstenaars die zich door en in het natuurgebied laten 

inspireren. Ook wordt de ruimte gebruikt om actuele 

ontwikkelingen in het gebied onder de aandacht te brengen. 

In 2021 hebben we vanwege de verschillende lockdowns niet 

het gebruikelijke aantal tentoonstellingen in de wisselhoek 

kunnen realiseren. Gekoppeld aan activiteiten op het 

natuurcentrum was onder meer de tentoonstelling over 

Raven en de Grauwe Klauwier te zien.  

In september 2020 ontvingen we van Waterschap Aa en 

Maas een geheel vernieuwde wand over het belang van 

water voor de natuur in De Maashorst en hoe het 

waterschap zich hiervoor inzet. Deze wand heeft in 2021 een 

aantal maanden in de expositieruimte gestaan.  
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Detail van de nieuwe waterwand van Waterschap Aa en Maas. 

Met vrijwilligers van vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant 

zijn plannen gemaakt voor de realisatie van een 

vleermuistentoonstelling in de wisselhoek. De eerste panelen 

zijn inmiddels klaar en deze tentoonstelling zal medio 2022 

in het centrum te zien zijn. 

Activiteiten 

Natuurcentrum De Maashorst organiseert gedurende het 

jaar activiteiten onder leiding van IVN-gidsen of 

medewerkers van Natuurcentrum De Maashorst. Het 

jaarprogramma is een uitgekiend concept waarbij actualiteit 

en natuurontwikkelingen op de voet worden gevolgd en 

steeds een aantal aansprekende activiteiten voor alle 

doelgroepen te vinden is. Ondersteunend hierbij is de 

wisselhoek die het plaatje compleet maakt. Er zijn fijne 

wandel- en fietstochten afgewisseld met leuke 

gezinsactiviteiten zodat plezier in de natuur optimaal beleefd 

kan worden. Er is voor gekozen minimaal één keer per 

maand een activiteit op het programma te hebben. In 2018 

waren er voor het eerst wat grotere evenementen. Mede 

door het mooie weer waren deze succesvol.  
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Vanwege de onzekerheid rond de ontwikkeling van de 

COVID-19 pandemie hebben we er in 2021 voor gekozen 

geen grote evenementen te organiseren maar meer 

kleinschalige activiteiten. Hierbij is de investering qua tijd 

gering en kan er sneller op ontwikkelingen worden 

geanticipeerd. 

Ook in 2021 ontving het Natuurcentrum vele aanvragen voor 

Wisentexcursies van bezoekers uit binnen- en buitenland. 

Helaas kon vanwege de COVID-19 maatregelen lang niet 

aan al deze verzoeken voldaan worden. Vanaf juni 2021 

waren de COVID-19 maatregelen dusdanig versoepeld dat 

het weer mogelijk werd de Wisentexcursies op te starten. 

Ook de wandelingen en fietstochten onder leiding van IVN-

gidsen waren vanaf dat moment weer mogelijk. 

Met de remedial teachers van Klasse RT uit Nistelrode 

faciliteren we een Kei toffe tocht door De Maashorst die ook 

geschikt is voor minder validen. In een kastje op het terras 

vinden deelnemers prachtig beschilderde stenen die ze 

kunnen verstoppen op de rolstoelroute. Vinden ze tijdens de 

tocht stenen, dan plaatsen ze die weer terug in het kastje of 

nemen er enkele mee naar huis voor een volgende tocht op 

een andere plek.  

 

 

 

 

 

 

Samen met Klasse RT uit Nistelrode 
werd het rolstoelpad als een Kei Toffe  
Tocht locatie ingericht. 
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Activiteiten in 2021 

Na de versoepeling van de COVID-19 maatregelen in juni 

konden onze geplande activiteiten weer doorgaan. Een 

aantal van deze activiteiten worden hieronder verder 

toegelicht: 

25 juli 2021; In het spoor van de grazers 

De grote grazers in het gebied zijn onmisbare partners in 

het onderhoud en beheer van De Maashorst. Dat mens en 

dier aan elkaars aanwezigheid moeten wennen behoeft geen 

betoog. Onze IVN-gidsen nemen deze mensen graag mee op 

bezoek bij onze grazende buren, leggen uit wat hun 

gebruiken en gewoonten zijn, welke voordelen hun 

aanwezigheid heeft op de natuur ter plaatse en hoe we ons 

het beste kunnen gedragen als we bij de buren op bezoek 

gaan. 

28 augustus 2021; Vleermuisavond 

De jaarlijks georganiseerde landelijke vleermuisavond is een 

mooie aanleiding voor het natuurcentrum om deze 

soortgroep eens extra onder de aandacht te brengen. 

COVID-19 heeft niet echt bijgedragen aan een positief beeld 

van vleermuizen terwijl ze toch een belangrijk onderdeel van 

het ecosysteem uitmaken.  

 

 

 

 

 

De vleermuisavond 
In augustus was een  
groot succes. 
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De avond begon met een uitgebreide lezing over 

vleermuizen door Carlo Wijnen van Vleermuiswerkgroep 

Noord-Brabant in de benedenruimte van het centrum. 

Aansluitend trokken de deelnemers van deze uitverkochte 

avond in twee groepen De Maashorst in. Uitgerust met 

batdetector en begeleid door vleermuisexperts en IVN-

gidsen lukte het deze bijzondere dieren in het veld waar te 

nemen. 

30 oktober 2021;  Nacht van de nacht 

Een jaarlijkse activiteit waarbij we nauw samenwerken met 

wederom de Vleermuiswerkgroep, maar ook de 

Sterrenwacht uit Heesch, Vogelwacht Uden, de 

Dassenwerkgroep Brabant en nachtvlinderspecialisten. De 

vrijwilligers van deze organisaties bemannen diverse posten 

in het donker waar ze uitleg geven over de nachtelijke 

bewoners van het gebied. De deelnemers trokken in kleine 

groepjes in het donker langs deze posten en ondanks het 

enorm slechte weer die avond kregen we tal van 

enthousiaste reacties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dassenwerkgroep was één van de organisaties die de nacht van 

de nacht in oktober van extra inhoud voorzag. 
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21 november 2021:  fietstocht met ontbijt en lunch 

Een pilot om een uitgebreider arrangement aan te bieden 

waar uiteraard ook een hoger prijskaartje aan gekoppeld 

kon worden. Gestart werd met een biologisch ontbijt op ons 

natuurcentrum waarbij we ook diverse producten aanboden 

van onze buurman Wilco de Zeeuw / Boer in natuur. Met een 

goed gevulde maag stapten de deelnemers op de fiets om 

na de nodige kilometers voor een lunch aan te schuiven bij 

de Kriekeput. Mooi dat we als Natuurcentrum op deze 

manier samen kunnen werken met ondernemers in de schil 

van het gebied. Tijdens de fietstocht wisten de IVN-gidsen 

een boeiend verhaal te vertellen over de natuur waar de 

tocht doorheen voerde. Zo werd tijdens deze dag niet alleen 

de maag maar ook de geest ruim voorzien. 

27 december 2021: dampend en stampend 

Ook de activiteit Dampend en stampend het jaar uit kende 

flink wat deelnemers. Lekker doorstappen door de kou, veel 

informatie krijgen van de IVN-gidsen over het leven in de 

winter in het gebied en afsluiten met een heerlijke kom 

warme erwtensoep op het natuurcentrum. Sportief, 

leerzaam en verbindend. Dat zien we graag bij onze 

activiteiten. 
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Deelnemersaantallen                                               

2021 was voor het Natuurcentrum een jaar waarin de 

verschillende maatregelen rond Covid-19 nog lang niet 

voorbij waren. Pas halverwege het seizoen konden er weer 

diverse activiteiten van start gaan. 

Perioden met scholen dicht, open, horeca dicht, afhaal wel 

mogelijk, daarna weer dicht, museum dicht, later weer 

open. Mondkapjes, handschoenen, routing door het gebouw 

om voldoende afstand te houden… we hebben het hier 

allemaal meegemaakt en er zo goed mogelijk op proberen te 

anticiperen. Bezoekers hadden er vaak begrip voor dat niet 

alles meer mogelijk was en erg blij met wat nog wel kon. 

Steevast kregen we te horen dat we het bij het 

Natuurcentrum goed geregeld hadden, vooral duidelijk en 

dat het de bezoekers een veilig gevoel gaf. Maar we waren 

wel enorm opgelucht toen er in de zomer van 2021 weer 

meer mogelijk werd op het gebied van activiteiten.  

Het noteren van de bezoekers en deelnemers in 2021 geeft 

wederom dan ook totaal geen representatief beeld van wat 

er mogelijk is op het centrum, wat onze aantrekkingskracht 

is en hoeveel deelnemers we dan kunnen verwachten. 

Vandaar dat we ervoor kiezen deze cijfers dit jaar 

achterwege te laten. Wat we wel signaleren is dat de 

omzetten op de horecabalie en de koffiebalie in de tweede 

helft van 2021 weer bijna op het niveau waren van 2019 

toen er nog geen sprake was van COVID-19. Dat stemt ons 

positief. 

Activiteiten op maat 

- Het natuurcentrum is en blijft een mooie locatie. Enkele 

jaren geleden is er een ruimte gecreëerd voor verhuur. In 

het verlengde daarvan is het natuurcentrum ook gaan 

voldoen aan de vraag voor lunches en excursies met 

specifieke themawensen.   
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• In 2021 hebben er 241 personen een 

wisentwandeling op maat gelopen. Fors minder dan 
in 2019 voor de pandemie, echter de excursies zijn 
pas in juli 2021 weer van start gegaan. 

• Bij de biowalks, wandelingen met diabetici, lopen 

groepen  vanuit het natuurcentrum maandelijks. 
• Fietstochten voor bedrijven en particulieren. 
• Wandelingen voor bedrijven en particulieren. 

 

 
Activiteiten voor kinderen  

                 

Hoewel de verhuur van de kabouterboekjes de eerste helft 

van 2021 niet mogelijk was hebben er weer duizenden 

kinderen het kabouterpad gelopen en de kabouters gezocht. 

Dat dit een zeer populaire activiteit is blijkt wel uit de 

overvolle parkeerplaats in de weekenden. Ook de speeltuin 

bleef onverminderd populair en onderstreept de belangrijke 

functie die ons centrum voor bezoekers van De Maashorst 

heeft.  
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Horecabalie 

We zijn erg blij met een mooie ploeg enthousiaste 

vrijwilligers. Naast onze zeer ervaren vrijwillige 

medewerkers, waar we al jaren een beroep op kunnen doen, 

zijn we ook in onze nopjes met de jongeren. Samen zorgen 

zij voor een frisse en enthousiaste uitstraling en voor een 

verzorgde en gastvrije indruk.  

Het assortiment proberen we ieder jaar aan te passen aan 

de wensen van de gasten. Door het prachtige weer van mei 

tot en met oktober was het een zeer druk seizoen. Velen 

zochten een schaduwrijk plekje op ons terras of op het erf 

en er was topdrukte bij de ijsjes en frisdrank.  

Er is voor wat betreft het assortiment zoveel mogelijk 

samenwerking opgezocht met producenten en verwerkers 

uit de eigen streek. De regionale economie wordt 

gestimuleerd, het landschap wordt verfraaid en het komt ten 

goede aan de milieukwaliteit dankzij minder 

'voedselkilometers'. We hebben een beperkt assortiment, 

maar wat we hebben is lokaal geproduceerd en van 

uitstekende kwaliteit.  

Er zijn lijsten gemaakt van de ingrediënten en allergene 

stoffen die in onze verse producten verwerkt zijn. Bij 

navraag door de bezoekers zijn wij verplicht deze te laten 

zien.  

Het natuurcentrum is een gewilde trekpleister en zorgt voor 

grote aantallen bezoekers. We zijn dan ook telkens blij als 

we het terras buiten kunnen zetten waardoor grote aantallen 

mensen buiten van onze producten en de natuur kunnen 

genieten. 

De tuinploeg onder aanvoering van Lambert van Tiel zorgt 

sinds jaar en dag voor een prachtig verzorgd erf en een 

mooie kruidentuin, waar bezoekers graag een kijkje nemen. 
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De kruiden worden voor de keuken maar ook voor de lessen 

gebruikt. Het verzorgde geheel, de mooie kleuren en geuren 

dragen zeker bij aan een fijne sfeer. Imker Toon de Groot 

verzorgt de bijenvolken op het erf van het natuurcentrum, 

de gewonnen honing wordt verkocht in onze winkel en 

gebruikt in de horeca. 

 

Lambert van Tiel, Isidro Rendon, Bert Cuppen, Albert Meijer, Peter 

Jansen en Piet Jansen in de kruidentuin van Natuurcentrum De 

Maashorst. Samen zorgen zij iedere dinsdag voor de tuinen en 

klussen rond het centrum. 
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4. Beleid  

Vanwege alle ontwikkelingen in De Maashorst, de 

verandering van de Maashorst regie en de daardoor 

onzekere positie van het natuurcentrum is er in 2021 geen 

beleid op lange termijn voor het natuurcentrum vastgesteld.  

Samenwerking Bedrijfsleven 

Stichting Natuurcentrum De Maashorst is als ANBI instelling 

ook actief in samenwerking met partners en bedrijven uit de 

regio. Als natuurcentrum, centraal gelegen in het 

waardevolle Natuurgebied De Maashorst, heeft het veel te 

bieden. Voor bedrijven wordt Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) steeds belangrijker. Het gaat om meer 

dan alleen maar het behalen van financiële doelen. 

Natuurcentrum De Maashorst heeft daarom het programma 

‘Groen zaken doen’ ontwikkeld. In 2021 is dit ‘Groen zaken 

doen-programma’ gecontinueerd. Deze pakketten zijn te 

bekijken op www.natuurcentrumdemaashorst.nl onder het 

tabblad ‘Over ons, Projecten en sponsoring’. 
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Communicatie 

Als hét educatie- en informatiecentrum van Natuurgebied De 

Maashorst heeft het natuurcentrum een jarenlange staat van 

dienst. Eén van de belangrijkste doelstellingen is bekendheid 

van  de Maashorst en het geïnformeerd zijn van het publiek 

over de actuele ontwikkelingen van het gebied en in het 

bijzonder van het natuurcentrum.  

Natuurcentrum De Maashorst heeft haar website in 2021 

geheel vernieuwd: www.natuurcentrumdemaashorst.nl 

Hierop staan interactieve mogelijkheden zoals het opgeven 

voor een activiteit, aanbod van verhuurmaterialen, 

suggesties voor bezoeken aan het gebied en voor de scholen 

uitgebreide informatie betreffende het educatieprogramma. 

Ook onze facebookpagina wordt veel bekeken. 

https://www.facebook.com/NatuurcentrumDeMaashorst/  

Financiën   

Natuurcentrum De Maashorst ontvangt subsidie van de 

omliggende gemeenten, waterschap Aa en Maas en 

Staatsbosbeheer. 

Per 1 oktober 2021 is Oss gestopt met het subsidiëren van 

het Natuurcentrum. 

Voor een toelichting op de kosten en baten van het 

natuurcentrum in 2021 wordt verwezen naar het 

jaarrapport. 

Gezien het feit dat Natuurcentrum De Maashorst een ANBI 

instelling is kan men deze stukken ook terugvinden op de 

webpagina: 

www.natuurcentrumdemaashorst.nl/contact 
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5. Organisatie 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Natuurcentrum De Maashorst  

bestond in 2021 uit: 

De heer J.H.A.M. van der Wijst, voorzitter 
De heer H.L.A. Nota, penningmeester  

De heer J.J.P.L. van den Boogaard, lid (vanaf mei 2021) 

Mevrouw M.A.J. van Diepenbeek, lid (vanaf september 2021) 

De heer G.J. Dufornee, lid (vanaf september 2021) 

De heer B.J.M. Timmers, lid 
 

Het subsidiëntenoverleg bestond in 2021 uit de volgende 

leden: 

de gemeente Bernheze  

de gemeente Landerd  

de gemeente Oss, tot 1 oktober 2021  

de gemeente Uden 

Personele organisatie 

In 2021 was het onderstaande organisatiemodel voor het 

natuurcentrum van toepassing.  
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Natuurcentrum De Maashorst werkte in 2021 met 

professionele krachten in de vorm van vaste medewerkers 

en een gedetacheerde medewerker vanuit het IBN. Het team 

bestond uit 8 medewerkers waarbij het hoofd educatie 

samen met de beheerder van het natuurcentrum de 

dagelijkse leiding vormde. Daarnaast vier 

educatiemedewerkers waarvan er twee ook recreatietaken 

op zich namen. De twee vaste krachten met taken op het 

gebied van recreatie en (financiële) administratie zijn in 

2021 vrijwel het gehele jaar ziek geweest. 

De Maashorst 

Het bestuur van Stichting Natuurcentrum De Maashorst is 

positief kritisch ten aanzien van de toekomstplannen voor de 

Maashorst, in het bijzonder voor de positie van het 

natuurcentrum in het geheel en de betekenis hiervan voor 

de scholen en recreanten. In samenwerking met andere 

belanghebbenden willen we graag de Maashorst naar een 

hoger plan brengen. De rol van het natuurcentrum blijft 

vooral de educatie en het informeren van de bezoekers over 

alles wat de Maashorst betreft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


