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26 MEIERIJ

door Renso van Nuland

SCHIJNDEL – Meer biodiversiteit in
de bebouwde kom en verfraaiing
en authenticiteit van erven in het
buitengebied. De gemeente
Schijndel geeft haar inwoners de
mogelijkheid om deel te nemen
aan twee natuurprojecten: ‘Sa-
men naar een biodivers Schijndel’
en ‘Erven met uitstraling’. En dat
geheel kosteloos.
Beide projecten zijn een uitvloei-
sel van het landschapsontwikke-
lingsplan van de gemeente Schijn-
del uit 2005. Vanuit de gemeente
is Luuk Kreule aangesteld als aan-
spreekpunt. Het project ‘Erven
met uitstraling’ is inmiddels aan
een tweede ronde begonnen. „De
eerste ronde was een groot suc-
ces; 21 inwoners die in het buiten-
gebied wonen, meldden zich
aan”, constateerde Kreule na de
eerste introductie begin 2014.
In november is gestart met een
nieuwe inschrijfronde. In totaal
stelt de gemeente zo’n 25.000 eu-
ro beschikbaar aan haar inwoners
voor ‘Erven met uitstraling’. Het
project komt deels voort uit een
romantische gedachte. „Tiental-
len jaren geleden zag je aan erven
waar je was in de regio. Een erf be-
paalde het gezicht in de streek. In
de loop van de decennia zijn er-
ven sterk op elkaar gaan lijken.
Schijndel kenmerkt zich bijvoor-
beeld door erven en tuinen met
populieren, knotwilgen en beplan-
tingen als boerenjasmijnen, serin-
gen en sneeuwballen. Die zien
wij graag weer terug.”
Met het geld van de gemeente

hangen inwoners bijvoorbeeld
nestkasten op voor vogels en
vleermuizen, of richten ze bor-
ders in met natuurvriendelijke be-
planting. Volgens Kreule snijdt
het mes aan twee kanten. Ener-
zijds zorgen de projecten voor
een aantrekkelijker landschap, an-
derzijds is het een stimulans voor
biodiversiteit. Ellen Broks, die aan
de Boschweg woont – net buiten
de bebouwde kom – had wel oren
naar een verfraaiing van haar erf.
Haar vader runde vroeger een

agrarisch bedrijf. Het bedrijfsge-
bouw is reeds tegen de vlakte ge-
gaan. „Er bleef een groot, braaklig-
gend terrein over. We deelden
het terrein opnieuw in. En legden
eerder een paddenpoel aan.” Daar-
naast is Broks van plan een bloe-
menweide aan te leggen. „Zodat
het zicht vanaf de Structuurweg
mooier wordt.”
Broks juicht het initiatief van de
gemeente Schijndel toe. „Hier-
door denken mensen bewuster
na over biodiversiteit en hoe zij
een erf of tuin in dienst stellen
van de natuur.” Van Schijndel ont-
vangt ze binnenkort een zak met
zaad en bloembollen. „Door de
veranderingen op ons erf trekken
we meer vlinders, vogels en bijen
aan. Maar zonder een bijdrage
van de gemeente hadden we ook
doorgezet om het landschap
mooier te maken.”
Blijkbaar werden andere inwo-
ners die niet in het buitengebied
wonen, enthousiast door de fraaie
resultaten. „We ontvingen meer-
dere verzoeken van inwoners die

door Marcel Linssen

SINT-MICHIELSGESTEL – Natuur-
theater La Damoiselle langs de
weg Den Bosch-Gestel hoeft pas
in 2029 zijn volle bloei bereikt
hebben. Momenteel is er niet
meer te zien dan enkele metalen
frames, die straks de plantengroei
moeten onder steunen.
Dat nu al een als koffer vermom-
de meterkast op het redelijk afge-
legen liggende terrein vernield is,
wekt ergernis bij de gemeente.
Het natuurtheater, bedacht door
de Bossche kunstenaar Mathijs
Bosman, moet de komende jaren
letterlijk groeien. Binnenkort wor-
den in het gebied de nodige
bomen en struiken geplaatst.

In 2029 draait hier alles om 400
jaar beleg van Den Bosch en is op
deze plek een voorstelling daar-
over gepland. Bij de ingang staat
nu al de aanduiding ‘Verwacht’;
in de tunnel voor fietsers en agra-
risch verkeer onder de weg door
komt een poster met het woord
‘verwacht’ achter glas.
De vernieling wordt onnodig ge-
noemd. „Het ligt best afgelegen.
Ze moeten er doelbewust naartoe
gelopen zijn en hebben de koffer
opengebroken. Maar die was
leeg”, zegt de Gestelse wethouder
Koos Loose. „Die koffer is eigen-
lijk een meterkast. Het deksel is
weer gemaakt, maar we gaan er
een plaatje bij plaatsen: ‘Dit is een
meterkast.”

In de eerste ronde van
‘Erven met uitstraling’
meldden zich 21
belangstellenden

Schijndel subsidieert twee
projecten: ‘Samen naar
een biodivers Schijndel’
en ‘Erven met uitstraling’

‘Kleurbeeld na
lezen gedichten’
door Noor Reigersman

L icht- en schilderkunst in-
eengevlochten tot een
prachtig geïllustreerde

dichtbundel. Plus een boeiende
expositie op het gemeentehuis
van Boxtel. Het begon allemaal
ongeveer twee jaar geleden, toen
dichter Victor Vroomkoning –
pseudoniem van de in Boxtel
geboren Walter van de Laar – bij
Ton Verstraten op de stoep stond.
„Hij vroeg of ik prenten wilde ma-
ken bij zijn gedichten over zijn
ouders. Ze gaan over de periode
van zijn verwekking totdat ze
stierven.” Verstraten liet er zijn
gedachten over gaan, las en herlas
alle gedichten vele malen om ze
te doorgronden. „De dichtbundel
is natuurlijk een monument voor
de ouders van Walter, maar som-
mige prenten heb ik gemaakt met
mijn eigen ouders in gedachten.”
Verstraten nam de titel als eerste
uitgangspunt. Die verwerkte hij
in spiegelbeeld in zijn schilde-
rijen, die qua kleuren precies over-
eenkomen met de gedichten.
„Ik maakte niet zomaar wat pren-
ten”, legt Verstraten uit. „Ze moes-
ten natuurlijk een lading hebben.
Na het lezen van de gedichten
kreeg ik elke keer een soort kleur-
beeld in gedachten.”
De boodschap van de gedichten
wist Verstraten elke keer feilloos
over te brengen, ook volgens
Vroomkoning. „Walter was echt

getroffen toen hij de prenten
zag.” Hij maakte de prenten
door middel van monotype en
gemengde technieken. „Je legt
papier op een glasplaat met
natte verf of inkt. Dan ga je
tekenen of krassen op de ach-
terkant van het papier. Daarna
kun je op de voorkant met
gemengde technieken aan de
gang.” Het effect past wonder-
lijk goed bij de gedichten. Zo-
als het gedicht Vuilniszakken dat
begint met: ‘Zoals ze daar ’s
morgens, op de stoep tegen
elkaar aan, geleund warmte
zoekend, in hun plastic jas-
sen...’
Behalve een schilderij maakte
Verstraten bij dit bekende ge-
dicht ook twee driedimen-
sionale vuilniszakken in was,
leunend tegen elkaar. Hij paste
het spiegelbeeld eveneens toe
op twee objecten, waarvan het
ene is gewijd aan de vader van
Victor Vroomkoning. „Zijn va-
der was brood- en banketbak-
ker en ik vroeg me af hoeveel
broden hij in zijn werkzame
leven heeft gebakken.” Om een
suggestie te geven van het aan-
tal broden bevestigde Verstra-
ten vier spiegels in een open
sokkel. Het in het midden lig-
gende broodje wordt daardoor
eindeloos weerspiegeld. Dat-
zelfde deed hij met kleine
dichtbundeltjes in een sokkel
die hij wijdde aan Victor
Vroomkoning zelf. „In het
oude Egypte werden perka-
menten rollen zodanig be-
werkt dat ze de tand des tijds
konden doorstaan. Ik heb deze
ook gemummificeerd.”

De expositie Zag je onderweg het
koren staan? duurt tot en met 31 de-
cember. Bezichtiging op afspraak,
06-22654936 (Kunststichting Box-
tel). De dichtbundel is in herdruk.
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De gemeente
Schijndel ziet
graag meer
biodiversiteit
in kern én in
buitengebied.

Vernielde koffer natuurtheater
La Damoiselle is meterkast

BIODIVERSITEIT IN SCHIJNDEL

Fraaie erven en

" Ton Verstraten maakte prenten en objecten bij de gedichten van Victor
Vroomkoning over diens ouders. foto Noor Reigersman
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