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Nieuws uit Oss, Bernheze en Landerd

Ook Landerdse
politiek wil af
van wisent
De Maashorst is een bril-
jant voor de regio, geen
wildreservaat, betogen
raadsleden. Pagina 4

ROC Leijgraaf
neemt studenten
laboratorium op
Het laboratoriumonderwijs
in Oss heeft onderdak ge-
vonden aan de Euterpelaan.

Pagina 3

OSS De negen levensgrote bronzen beelden van de
Amsterdamse beeldhouwster Lotta Blokker komen in
Museum Jan Cunen helemaal tot hun recht. Gisteren
richtte ze haar expositie ‘The Hour of the Wolf’ in en
haalde nog even snel een doekje over de beelden. ,,Dit

is een ideale plek. Een mooi herenhuis met in elke ver-
duisterde slaapkamer een uitgelicht beeld. Elke keer
kruip je in de huid van een andere slapeloze.” De kun-
stenares kwam op het idee tijdens een doorwaakte
nacht in Florence (het uur van de wolf is de tijd tussen

nacht en dag). Ze doolde over straat, zag lampjes
branden in de huizen en maakte zich een voorstelling
van de bewoners en hun emoties. De expositie start
morgenmiddag. Ook is de documentaire te zien die
Frans Weisz aan Blokker wijdde. FOTO PETER VAN HUIJKELOM

In elke slaapkamer een slapeloze

EXPOSITIE LOTTA BLOKKER

Paul Driessen

Oss

Aan de Maaskade in Oss bloeit een
innige liefde op tussen de milieu-
straat en het kringloopbedrijf. De
buren werken toe naar een ver-
gaande samenwerking. Ze willen
een gedeelde gevel, collectieve ope-
ningstijden en een gezamenlijk
 innamepunt voor afval en afge-
dankte goederen. Er komt tevens
een nieuwe demontagehal te staan. 

,,Het blijven twee organisaties,
maar met één smoel’’, zei Paul
Brack gisteravond in het gemeente-
huis. De ambtenaar ontvouwde
daar de plannen voor het terrein
aan de Maaskade samen met kring-
loopdirecteur Jos Canton, die sprak
van een unieke samenwerking. ,,De
landelijke branchevereniging volgt
wat we hier doen met veel inte-
resse. Hopelijk kunnen we dienen
als proefproject en daardoor fond-
sen aanboren.’’ Het is onduidelijk

wat het plan voor het zogenoemde
duurzaamheidsplein kost. ,,We zijn
hard aan het rekenen’’, zei Brack.

Het terrein van de twee buren
aan de Maaskade gaat waarschijn-
lijk in 2018 op de schop. Er ontstaat
meer parkeerruimte en achter de
nieuwe gevel krijgt de kringloop
meer vierkante winkelmeters. Alle
goederen komen straks op één punt
binnen. Wat goed genoeg is, gaat
naar de kringloop. Afval belandt op
de milieustraat, maar wordt eerst
helemaal uit elkaar gehaald in de
nieuwe demontagehal. ,,Dus geen
hout waar nog ijzer aan zit, geen
bureaustoel met de stoffen zitting
er nog op”, gaf Brack als voorbeeld.
Door die scheiding probeert Oss de
hoeveelheid rest afval en de verwer-

kingskosten terug te dringen. ,,We
gaan de restcontainer ook naschei-
den. We willen van een scheidings-
percentage van 88 naar 95 procent.”
Het terugdringen van restafval past
in de Osse duurzaamheidsdoelstel-
ling. 

De demontagehal moet werk -
gelegenheid bieden aan tien tot
twaalf mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt. Een coach stoomt
hen klaar voor een reguliere baan.
,,Zo hopen we de kaartenbak bij
onze afdeling Werk en Inkomen
leeg te spelen.’ De medewerkers
 halen tevens wasmachines en
 drogers uit elkaar die via Midwaste
en Wecycle worden aangeleverd.
Oss krijgt daar vergoeding voor. 

De kringloop zit al ruim twintig
jaar aan de Maaskade. De milieu-
straat kwam daar eind 1999 bij.
Beide organisaties willen iets doen
aan hun gedateerde onderkomen.
Brack: ,,Om ons plan uit te
voeren,  hebben we meer ruimte
nodig.’’ 

Het college van burgemeester en
wethouders neemt in maart een
besluit over de samenwerking.

Innige afvalliefde bloeit op
Milieustraat en kringloopbedrijf krijgen 
één gevel en innamepunt aan de Maaskade in
Oss. Goed voor milieu, werkzoekenden,
parkeerders én koopjesjagers.

Aankondiging samenwerking trekt landelijke aandacht

Het blijven twee
organisaties, 
maar wel met 
één smoel
—Paul Brack, gemeente Oss


