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Jaarverslag 2016
Waterspel
De Ossenbeemd blijft vernieuwen! De gemeente
Deurne heeft ons begin 2016 het waterspel
aangeboden dat inmiddels werkeloos in het
Zandbos stond. We hebben dit –natuurlijk na
advies van de klankbordgroep- heel graag
aanvaard. Spelenderwijs kunnen kinderen nu in
de directe omgeving van de grote eik kennis
maken met waterstromen. Aan de hand van dit
spel is zelfs uit te leggen hoe in diverse verre
landen irrigatietechnieken worden toegepast. Natuurlijk is het daarnaast – hopen we- ook gewoon
een publiekstrekker. De Ossenbeemd ligt midden in Deurne en moet ook van heel Deurne worden!
We hebben op de Ossenbeemd veel, heel veel losse bezoekers nodig om uiteindelijk voldoende
middelen te kunnen genereren om ons mooie terrein met de grote variatie aan (natuur)tuinen open
te kunnen houden en, vooral ook, onze educatieve functie overeind te kunnen houden.
Seizoensopening met Open dag
Voor het eerst is in 2016een bijzondere seizoensopening gehouden in de vorm van een soort Open
Dag en wel op zondag 3 april. Niet alleen presenteerden alle werkgroepen zich op deze dag, maar
ook kon het waterspel officieel in gebruik worden.
Informatiepaneel
Voor aan de weg (Haageind) hebben we tijdens de Open Dag ook een nieuw
informatiepaneel in gebruik kunnen nemen. Een ontwerp van de
natuurtekenaar Jasper de Ruiter.

Ontwikkelingen windmolen
Een oude wens gaat ‘eindelijk’ in vervulling: vanaf het begin af aan is het de bedoeling geweest om
het duurzaamheidheidcircuit te vervolmaken met een echte windmolen. We hebben daar al enige
tijd geleden de nodige financiën voor verworven, maar er moest natuurlijk én een geschikte
windmolen én een geschikte functie voor gevonden worden, waardoor de educatieve functie ervan
ook ingevuld zou kunnen worden. Aan beide voorwaarden is in 2016 voldaan en de projectgroep
gaat e.e.a. nu verder uitwerken en realiseren. De windmolen komt te staan in de buurt van de poel
en gaat een functie vervullen om het water in de poel op peil te houden.
Water: een snelweg door de Ossenbeemd
De overvloedige regenval in juni 2016 met alle overlast op ons
terrein was heel erg fors, toen ook nog eens een rioolput op het
terrein omhoog kwam met een flinke vervuiling tot gevolg werd
het soms voor zelfs de werkgroep ‘groen’ wel erg veel van het
(minder) goede. Het heeft ertoe geleid dat we noodgedwongen de
Ossenbeemd een paar weken moesten sluiten.
Bij de start van het seizoen hebben we het waterspel in gebruik kunnen nemen. Water wordt steeds
belangrijker op de Ossenbeemd, niet alleen omdat de zijarm van de Vlier er doorheen loopt, maar
ook omdat de gemeente bezig is een scheiding te maken tussen afvalwater- en hemelwaterafvoer.
Via het terrein van de Ossenbeemd is er nu (ondergronds) een ‘watersnelweg’ naar de Vlier geleid
om het overtollig hemelwater op te vangen. Tevens is een nieuwe
sluis aangelegd.
Deze gigantische werkzaamheden hadden opnieuw tot gevolg dat
we noodgedwongen de Ossenbeemd voor een aantal weken
hebben moeten sluiten én dat tot het eind van het jaar het
voorterrein volledig onbruikbaar was.
Toch hebben we, ondanks alle overlast, volop meegewerkt aan de ontwikkeling van deze overstort
voor het hemelwater. Daarmee is de aanleg van de “watersnelweg” niet alleen een kunststukje van
de betrokken aannemer geworden, maar zeker ook van onze vrijwilligers en zeker de
vrijwilliger/coördinator van dit project.
Samenwerking
Op 7 mei hebben we op de Markt van Groei en Bloei gestaan en tegelijkertijd in het gemeentehuis in
het kader van Deurne als Millenniumgemeente.
Met Prodas (de gezamenlijke R.K. basisscholen) zijn we in gesprek over
een verdere samenwerking in het kader van duurzaamheid.
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius heeft ook in 2016 maandelijks
Open Huis gehouden in de bijenhal op het terrein van de
Ossenbeemd.
In samenwerking met onze eigen werkgroepen, de
bijenhoudersvereniging en vogelwerkgroep De Kulert en een groot

aantal bedrijven is ook in 2016 weer de Markt groen Deurne gehouden. Deze markt op ons eigen
terrein trok zo’n 1000 bezoekers.

Poppentheatercollectie De Peel: zij verzorgde in ons
bezoekerscentrum tijdens de wintermaanden maandelijks een
voorstelling voor de allerkleinsten.

Vaste werkzaamheden
Als je bedenkt dat ook in 2016 onze vaste werkgroepen en
vrijwilligers steeds maar doorgaan om de Ossenbeemd open
en schoon te houden, om het terrein te verzorgen en
scholengroepen te ontvangen, kun je alleen maar dankbaar
zijn voor al die inzet.

Het zomerseizoen heeft door alle overlast rond het water en de aanleg van de overstort het uiterste
van onze vrijwilligers gevergd:
Het (nagenoeg) dagelijks open houden van de
Ossenbeemd is opnieuw gelukt al moesten we aan het eind
van 2016 wel constateren, dat –ondanks het grote aantal
vrijwilligers- juist het aantal gastheren en –vrouwen duidelijk
nog onder het benodigd aantal ligt. Dit betekent dat het open
houden het nodige kunst- en vliegwerk van onze coördinatrice
en de betrokken vrijwilligers heeft gekost.
Dwars door alle werkzaamheden heen heeft de
werkgroep Educatie/scholengidsen de educatieve activiteiten
voor de kinderen volop door kunnen voeren en uit kunnen breiden.

Complimenten aan iedereen die zijn/haar beste beentje heeft voor gezet. De Ossenbeemd leeft! Dat
merk je ook in alle discussies die we voeren over de richting
waarin we ons verder moeten ontwikkelen, over de noodzaak
om onze visie op gebruik en beheer van het terrein verder te
ontwikkelen, over de bezorgdheid ook of ook in de toekomst
onze inkomsten en uitgaven in evenwicht kunnen blijven.
Mooi zijn ook de –soms kleine- ideeën om de Ossenbeemd te

vernieuwen, zoals het plaatsen van een mini-compostfabriek (foto)
Met een aantal vrijwilligers hebben we in 2016 een zeer nuttige gedachtewisseling gevoerd over de
toekomst van de Ossenbeemd, over de wijze waarop we de samenwerking tussen de verschillende
werkgroepen kunnen versterken, etc. Dat heeft geleid tot een aantal verbetersuggesties op
organisatorisch terrein.
Bestuurssamenstelling.
Dick van der Star: voorzitter
Karin Smets, penningmeester, is in de loop van het jaar opgevolgd door Jos van de Berkmortel.
Bert Mennen: secretaris
Benny Munsters: bestuurslid.
Aantal vrijwilligers:
Redelijk constant rond 50 vrijwilligers. Wel enige bezorgdheid rond het aantal gastheren en –
vrouwen.

Aantallen bezoekers.
Het totaal aantal bezoekers blijft in 2016 steken op 7442. Minder dan voorgaande jaren. Met name
de sluitingen ten gevolge van wateroverlast en de werkzaamheden rond de hemelwater-overstort
zijn daar natuurlijk debet aan geweest.

Bezoekersaantallen 2016
jan
volwassenen (losse bezoekers)
kinderen (lossen bezoekers)*

feb

mrt

81

83

81

83

april
376
26
402

mei
668
45
713

juni
402
275
677

juli
50
28
78

aug
266
231
497

sept
368
299
667

okt
101
81
182

nov
211
193
404

Scholengroepen
Markt Groen deurne
Bijeenkomsten Bijenhouders
Bijeenkomsten vogelwerkgroep
Overige bijeenkomsten
Maart tot en met oktober: elke middag open behalve de zaterdag.
November tot en februari: alleen op woensdag en zondag open.
In juni en september: geregeld gesloten vanwege wateroverlast en/of werkzaamheden.
*Tot de maand mei zijn bij de losse bezoekers kinderen en volwassenen niet consequent afzonderlijk geteld.

dec
35
32
67

30
7
37

2671
1217
3888
912
1000
610
213
819

totaal

7442

Financiën.
Hiervoor verwijzen we graag naar het afzonderlijk financieel verslag. Mooi is dat de doelstelling om
zonder structurele subsidies uiteindelijk toch in de zwarte cijfers te komen nagenoeg gehaald is.

