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UITKIJKTOREN HERPERDUIN

Boomstammen omhullen toren
In februari staat-ie er al, de lang
verwachte uitkijktoren op de zandverstuiving van Herperduin. Alsofie plots uit de lucht komt vallen.

met zijn allen hard aan natuurgebied
de Maashorst. Dus zijn we samen blij
dat het lukt, want zo’n uitkijktoren is
ook wat we beloofd hebben aan de
provincie”, verklaart Burgmans.

Maarten van de Rakt

Vanzelfsprekend

Oss

Liselore Burgmans, de Osse landschapsarchitect, jubelt. ,,Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling.
Hier zijn we heel erg blij mee. Het
wordt een gaaf ding.”
Het bestemmingsplan biedt al jaren
de mogelijkheid. Om vlakbij het toen
nog toekomstige speelbos een toren te
bouwen van 25 meter hoog, met een
voet van 23 bij 23 meter. Maar dat
kwam niet eerder van de grond: geen
geld. Alles erop en eraan kost de toren
een kwart miljoen euro.
Met dank aan het subsidiepotje van
Meer Maashorst gaat het nu alsnog gebeuren. Want Landerd haakte af en
Oss stak zijn vinger op. ,,We werken

,,Het is niet vanzelfsprekend dat je als
gemeente zo’n project op een laat moment overneemt. Het vergt een extra
inspanning. We hechten veel waarde
aan de ontwikkeling van de Maashorst. Als je kansen ziet, moet je die
pakken. Daarom zijn we erin gesprongen”, wil wethouder Johan van der
Schoot graag kwijt.
Burgmans moest ‘als een tierelier’
aan de slag om de bouw rond te
breien. Haast was geboden met het
oog op het binnen harken van de onontbeerlijke subsidie. ,,We zijn bijna
rond. Deze week willen we starten
met de fundering. Eind februari moet-ie er al staan.”
Ze nam het Eindhovense architec-

tenbureau Ateliereen in de arm, dat
meer torens ontwierp. ,,Dit wordt zeg
maar een zusje daarvan, specifiek voor
deze plek ontworpen. Een architectonisch hoogwaardige toren. Het is een
stalen constructie met een bijna ovalen jas eromheen van boomstammetjes.”
De uitkijktoren komt net naast de
plek van de vroegere. ,,Dat fundament
was niet bruikbaar. Maar we vinden
het mooi dat de relicten van de oude
brandtoren er nog zijn”, vindt Burgmans.

▲ Impressie van
de uitkijktoren
van Herperduin.
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ARCHITECTEN

Cultuurhistorisch is het sowieso
een bijzondere plek, bovenop het ’paraboolduin’. Dat is een stuifduin in de
vorm van een halve maan. Burgmans:
,,Ooit beplant om het zand op te vangen dat anders richting Herpen zou
waaien.”
Burgmans liet ter plekke een drone
de lucht ingaan. Om een idee te krijgen van het uitzicht. Natuurlijk een
hele hoop bos, de brandtoren bij de
Koolwijk, de Grote Kerk in Oss én de
molen in Ravenstein. ,,Je kijkt zo een
heel eind weg”, zegt ze.

’n Lang gekoesterde wens gaat in
vervulling. Hier zijn we heel erg blij mee
– Liselore Burgmans

Waar landt die toren nou? Niet
in Schaijk, maar op Herperduin!
Dachten we dat
er een uitkijktoren
zou verrijzen in
Schaijk, blijkt het
feest niet door te
gaan.
Maarten van de Rakt
Schaijk

De uitkijktoren was ooit
een ‘zekerheidje‘ bij de
beoogde natuurpoort aan
de rand van de Maashorst. Zou uitzicht bieden op wisenten, pony’s

en taurossen in het vergrote begrazingsgebied.
Landerd zou hem bouwen met geld uit het provinciepotje Meer Maashorst. Voor oktober 2017
moest dat gebeuren. Dat
schoof op omdat Landerd ook de investeerders in de natuurpoort,
waarvoor ambitieuze
ideeën ontsproten, erover mee wilden laten
praten. De provincie had
nog een jaar geduld,
maar dat is nu op.
,,Maar het lukt ons helaas niet om voor de af-

loopdatum die toren te
bouwen”, verklaart de
Landerdse wethouder
Hans Vereijken. ,,Dus
hebben we de vraag
neergelegd bij de leiding
van de Maashorst of een
andere gemeente de toren kan realiseren.”
Oss wilde wel. Zo’n
tien jaar geleden dacht
de gemeente al serieus
aan wederopbouw van
de gesloopte brandtoren.
Op het oude fundament.
Maar het bleef stil.
In 2013 stak in het
nieuwe bestemmings-

plan het idee weer de
kop op, tezamen met een
pannenkoekenhuis. Dat
werd Pan & Zo, dat
opende in najaar 2014.
Een succes. Maar die uitkijktoren, die kwam er
maar niet. Tot nu.
En wie weet, komt er
nóg een toren. De Maashorst-leiding ziet dolgraag aan de zuidkant
van het ‘oergebied‘ een
uitkijktoren verrijzen.
Dat vindt ze wenselijk.
Maar in Uden hebben ze
nog geen concrete plannen.

▲ De

restanten van de oude brandweertoren in Herperduin.
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