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Kopij 
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een ver-

slag(je) van een werkdag, een excursie, een lezing, een 

expositie of een interessante waarneming te schrijven. 
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties mailen naar 
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.  
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuws-
brief is 1 september 2016. 
 
Foto’s voorpagina 

Boven: notenboomgaardje Lithoijen 
Linksonder: eenzame werkers in de eendenkooi 
Rechtsonder: MaashorstFair 2016 
 

MaashorstFair 2016 
 
De 10e editie van de MaashorstFair zal plaats vinden op 
zondag 31 juli bij de familie van der Heijden aan de Brob-

belbiesweg 2 in Schaijk. Een prachtige locatie, met een en-
thousiaste gastheer en gastvrouw, in het hart van de 
Maashorst, nabij het zogenaamde “vierlandenpunt”. Daar 
komt alles samen wat De Maashorst “De Maashorst” 

maakt! 
 
Gezond landschap 
Vorig jaar kon de MaashorstFair helaas niet door gaan, 
maar dit jaar wordt de tiende editie dus alsnog georgani-
seerd. Ook nú zullen bedrijven, instellingen en organisaties 
die een binding hebben met de Maashorst, zich op de 

MaashorstFair weer presenteren aan alle bewoners en be-
langstellenden van het fraaie natuurgebied. De Maashorst-
Fair presenteert zich dit jaar met een centraal horecaplein, 
met aanliggende themapleinen, waar bezoekers via een 
vaste routing lans alle stands worden geleid. Er zijn dus 
geen “dode” hoeken. Ieder themaplein loopt uit op dit ge-

zellige gezamenlijke horecaplein. Er zijn de volgende the-
mapleinen: recreatie & toerisme, kunst & cultuur, land-
bouw, natuur & milieu, duurzaamheid, fit & gezondheid, 
horeca & voeding en een demonstratieplein. De Maas-
horstFair is een evenement waarin deelnemers in en rond 
de Maashorst bezoekers informeren over hun producten en 
diensten. De Maashorst als gezond gebied, waar het goed 

toeven is, waar natuur en voedselproductie in balans zijn. 
Waar ook komende generaties graag wonen, werken en 
trots op kunnen zijn. Dit alles kunt u tijdens de fair erva-
ren door te voelen, beleven en te proeven! De Maashorst-
Fair: een gebeurtenis die u niet mag missen! De fair is ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.  
 
www.maashorstfair.nl 
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Nieuws uit  

Landerij VanTosse 
 

Entreepunten Landerij VanTosse 
De Landerij VanTosse wil door middel van herkenbare ob-
jecten de identiteit van het gebied versterken. Hiervoor 
zijn in het beginstadium van het ontwikkelingsproces loca-

ties aangewezen, die ieder een eigen functie gaan vervul-
len. Allereerst worden de entreepunten benadrukt, dit at-
tendeert de bezoekers erop dat ze het gebied betreden. 
 
Boomstammen hergebruik. 

Aan de Cereslaan en de Mugheuvelstraat zullen deze op-
merkelijke entreepunten de toegang tot de Landerij Van-

Tosse markeren. Buro MAAN, ontwerpbureau voor steden-
bouw, beeldende kunst, landschap en architectuur uit Rot-
terdam, tekende voor het ontwerp van beide kunstwerken. 
Beide entreepunten zijn zowel ontworpen als kunstwerk 
als functioneel onderdeel van het landschap. Opgebouwd 
uit boomstammen, vrijgekomen na de laatste dunning van 

de bossen in Oss-zuid, geven ze de relatie aan met het ge-

bied. Gebiedseigen materiaal krijgt op deze wijze een 
nieuwe bestemming. 
 
Het entreepunt aan de Cereslaan wordt de hoofdentree. 
Opgebouwd uit concentrische ringen van boomstammen 
geven ze visueel het beeld van een boom met jaarringen. 
Functioneel is het een rustpunt en startpunt voor een wan-

deling door het gebied of een fietstocht langs de Fruitallee. 
Een informatiepaneel geeft informatie over Landerij Van-
Tosse en de doelstellingen ervan. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Aan de Mugheuvelstraat verschijnt een echte "poort “, die 
een echte eyecatcher vanaf de snelweg (A 59) zal worden. 
Daarnaast is het de entree tot een wandelpad dat de be-

zoekers door het gebied leidt. Het ontwerp, visueel een 
houten muur, opgebouwd uit boomstammen, verbergt als 
het ware het achterliggende landschap. De doorgang door 
de muur wekt nieuwsgierigheid op. Wat zit erachter? Er-
vaar het zelf als de muur er staat. Naar verwachting zijn 
de beide entreepunten medio augustus gereed. 

 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bypass fietspad Stelt  

gereed! 
 

Tussen de Koningsweg en de Amelsestraat is een bypass 
van het bestaande fietspad door het gebied Stelt/Elzen 
aangelegd. 
 
Natuurlijke uitstraling 

Door de aanleg vervalt de bestaande fietsroute over de 
(drukke) Amelsestraat. Het pad vormt een centraal onder-
deel van de Fruitallee door het gebied. Er zullen nog een 
picknickbank en enkele zitbanken worden geplaatst, van-
waar je een prachtig uitzicht hebt over de akkers van Lan-
derij VanTosse. De bypass is in totaal ca 300 meter lang. 

Het pad is afgewerkt met een halfverharding van Achter-
hoeks Padvast, een speciaal soort stolgrind, dat een na-
tuurlijke uitstraling geeft aan het pad. De bermen langs 
het fietspad (gem.2 meter breed) worden met een bloem-
rijk bijenrandmengsel ingezaaid. 
 

Henk Smouter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Verbreden fietspaden 
 
In opdracht van de Stichting Maashorst in Uitvoering worden in de 
maand juni weer enkele fietspaden in de Maashorst verbreed. 
 

Enkele weken overlast 
Het betreft de laatste te verbreden paden in het “Rondje Maas-
horst”. Hiermee is straks deze knooppuntenroute door de gevari-
eerde bosschil van het natuurgebied geheel op een comfortabele 
en veilige breedte gebracht. Ook is het bosgebied Herperduin dan 
aangetakt op het fietsrondje. Hiervoor zullen nog enkele wijzigin-
gen in het fietsknooppuntnetwerk worden doorgevoerd. Het gaat 
om de Nistelrooisebaan/Schaijkse dreef, tussen de plassen van 
Hofmans en het Loo (tussen knooppunt 65 en 44) en het pad 
vanaf de Schaijksedreef naar het noorden, naar de fietstunnel on-
der de A50 en het Ecoduct (tussen knooppunt 44 en33 ) Het werk 
is gestart in de week van 6 juni en zal enkele weken in beslag ne-
men. Als gebruiker van deze paden kunt u daar dus in die periode 
overlast van ondervinden.  
 
Dick Roza. 
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Excursies naar  

Landerij VanTosse 
 

Na de opening van Landerij VanTosse, precies twee jaar 
geleden, groeit het aantal groepen dat aan een excursie 
en/of werkmiddag deelneemt gestaag! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Veel waardering voor ons werk. 
Dit jaar beet Aduro Biotech Europe het spits af op vrijdag 
18 maart. Tijdens hun jaarlijkse uitje brachten 25 mensen 
van het bedrijf in het kader van de actie "NL Doet" een 

werkbezoek aan de Landerij. Eerst kregen ze uitleg over 
ons werk van Ronald Widdershoven en vervolgens werden 
ze aan het werk gezet met het planten van struiken en bo-
men. De middag beviel de gasten goed en ze willen graag 
nog een keer terug komen. 
 
Vervolgens kwamen op donderdag 12 mei 22 leden van de 

"Stamtafel Oss” op bezoek. Ronald vertelde hen alles over 
onze organisatie en Henk Smouter ging wat dieper in op 
de verschillende activiteiten bij Landschapsbeheer Oss. 

Een kleine (minder mobiele) groep maakte een wandeling 
over de tuinderij en de boomgaard terwijl Henk met een 
andere groep nog verder de Stelt in ging, o.a. naar het 

rogge- en hopveld. De groep vond het een erg geslaagde 
middag, zo zei woordvoerder Jan van Leeuwen! 
Op woensdag 18 mei brachten 10 vrouwen van de “Tut-
tenclub” uit Oss een bezoek aan Landerij VanTosse. De 
club die al 27 jaar bestaat en 12 leden telt, doet iedere 
maand iets “cultureels” en is inmiddels een hechte club ge-
worden. Ans Smits van de Tuttenclub schrijft ons: 

“Bij huize Cumberland werden we buiten ontvangen door 
Ronald Widdershoven en Maarten Stadhouders. Vervolgens 
kregen we binnen koffie of thee met een heerlijk stuk 
vlaai. Ronald heeft daarna zeer uitgebreid verteld wat 
Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse betekenen en 
allemaal doen. Een aantal van ons wisten niet of nauwe-
lijks van het bestaan af, terwijl we er allemaal zo dichtbij 

wonen! Na de uitleg volgde een rondleiding over het hele 
gebied van de Landerij. De bloemen, de groenten, de vij-
ver, de insectenplaats, de peren, de spelt, de hop en de 
cranberry's. Weer terug in huize Cumberland werd er tot 
slot nog een glaasje ingeschonken. Het is prachtig werk 
wat hier gedaan wordt door allemaal vrijwilligers! We heb-

ben het dan ook zeer de moeite waard gevonden en we 
wensen jullie allemaal nog héél veel succes en plezier in 
het werk!” 
 
Tenslotte bracht Henk Leenders, lid van de PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer, op maandag 30 mei in het kader van 
een werkbezoek aan Oss, ook een heel kort bezoek aan de 

Landerij VanTosse. Ook buurttuin BergbOss en Ecopoll in 
Geffen konden Henk kort verwelkomen. Henk, namens de 

PvdA in de Tweede Kamer woordvoerder Natuurbeleid, 
werd bij zijn bezoek vergezeld door wethouder Johan van 

der Schoot, de PvdA raadsleden Maaike Mollen en Thijs de 
Boer en zes gemeentelijke bewindslieden uit de groensec-
tor. De PvdA Oss maakt een visienota over Groen en Wa-

ter in de stad. De bevindingen van het werkbezoek van 
Henk verwerkt de fractie in deze nota. De bezoekers wer-
den met koffie en een brownie verwelkomd door Ronald 
Widdershoven en kregen van hem in huize Cumberland 

een uitleg over de activiteiten van Landschapsbeheer en 
de Landerij. Na de uitleg, waarbij ook enkele vragen wer-
den gesteld door de bezoekers, was er nog net een dik 
kwartier over om de tuin, het roggeveld en het insectenho-
tel te bekijken. Namens Landschapsbeheer en de Landerij 
woonden Annie Martens, Tonnie van Hooff, Albert Toonen, 
Maarten Stadhouders, Maarten van der Kraan en onderge-

tekende het bezoek bij. 
 
Dick Roza 
 

Waar werkten we? 
 
Na de plantacties in februari, maart en april in de Stelt, 
het Vierwindenbos en het Docfabos, waar in totaal zo’n 
10.000 boompjes en struiken de grond in gingen, hadden 
we de afgelopen periode naast het gewone werk nog tal 
van andere -soms bijzondere - bijzondere projecten. 
 

Visvijver en Rolstoelpad 
Zo werkten we op 8 april bij de Diedense kleiputten* aan 
de Langestraat in Dieden. Daar beheert visvereniging "Ons 
Genoegen” een grote visvijver, die eigendom is van water-
schap Aa en Maas. Aannemer De Koornbeemd had vooraf 
al grote herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd, zoals 
het kappen van bomen en de aanleg van een nieuw pad 

rondom de plas. Onze vrijwilligers plantten er honderden 
nieuwe bomen en struiken, egaliseerden het nieuwe pad 
en ruimden er ontzettend veel (oud) zwerfafval op. Er 

komt misschien nog een invalidenvissteiger bij de plas. 
Een week later, op 13 april, kreeg het natuurgebiedje De 
Rietgors weer een opknapbeurt en vervolgens werd op 29 

april het rolstoelpad in het Vierwindenbos onder handen 
genomen. Met onze tractor werd een nieuwe bovenlaag 
van fijn grind aangebracht en één van de twee informatie-
panelen werd opgeknapt. Op 27 mei werd het andere info-
paneel onder handen genomen, het pad verder afgemaakt 
en werden wandelroutepalen vernieuwd en opnieuw in de 
verf gezet. Ook in onze eendenkooi in Macharen werd weer 

twee maal achter elkaar hard gewerkt, namelijk op 13 en 
18 mei. Er werd gemaaid en verder gewerkt aan de riet-
schermen en aan de overspanning van één van de twee 
vangpijpen. De gemiddelde opkomst van vrijwilligers bij 
deze werkochtenden bedroeg 24. 
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Notenboomgaardje 

En tenslotte hadden we tussendoor op de reguliere werk-
dag van 22 april (en daarna nog enkele extra ochtenden) 
nog een zeer bijzondere klus in Lithoijen. Daar werkten we 

met 25 vrijwilligers aan het weer zichtbaar maken van de 
contouren van het verloren gegane Romaanse kerkje 
(groot 10 x 20 m) en het kerkhof. Het kerkje heeft daar 
tot 1842 onder aan de Maasdijk gestaan, op de plek die in 

de volksmond het “Notenboomgaardje” wordt genoemd. 
Dijkverbeteringen halverwege de vorige eeuw hebben de 
restanten geheel doen verdwijnen, maar de funderingen 
van kerkje en kerkhofmuur werden bij archeologisch on-
derzoek gelokaliseerd en weer blootgelegd. Onze vrijwil-
ligers voerden, samen met ontwerper Frans Heeren, het 
idee van Heemkundekring Lith uit om de historische locatie 

weer in beeld te brengen. Dat deden we door de contouren 
van kerkje middels steenkorven te accentueren, een mei-
doornhaag te planten op de plek van de tuinmuur en door 
het aanbrengen van een open hekwerk van paaltjes 
rondom het kerkhofje, de majestueuze oude beuk en de 
twee forse notenbomen. Helaas is één van de bomen aan 

het afsterven. Ook plaatsten we een tweetal bankjes en 
een fietsenrek. Een gedenkkruis en een infopaneeltje bij 
het kerkhofje completeerden de reconstructie.  
 
Dick Roza 
*Zie artikel op pagina 2 van nieuwsbrief maart 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notenboomgaardje 
Lithoijen geopend 
 
Het historisch monument het "Notenboomgaardje” *aan 
de Sluisweg in Lithoijen, dat voor een groot gedeelte door 
de vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss is gerealiseerd, 

is op vrijdag 27 mei door wethouder Johan van der Schoot 

uit Oss officieel geopend. 
 
Plechtige inwijding 
Die middag verzamelden zich vele tientallen personen die 
betrokken waren bij de reconstructie van het monument in 
de grote loods van de naast het monument wonende fami-
lie A. van Schijndel. Daaronder o.a. leden van de heem-

kundekring Maasdorpen in de gemeente Lith en de dorps-
raad uit Lith, het kerkbestuur van de H. Remigius Parochie 
uit Lithoijen, afgevaardigden van het Hooghuis Oss locatie 
Zuid, regioarcheologen en een grote groep van onze vrij-
willigers. Ze werden toegesproken door Gerard Cornelissen 
vicevoorzitter van het kerkbestuur, Bas Cuijpers, voorzitter 
van de heemkundekring en regiohistoricus Henk Buijks. Na 

de toespraken liepen de genodigden naar het monument,  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
waar pastor Jacques Janssen het gedenkkruis plechtig in-
wijdde. Het - 70 kilo wegende - kruis werd gemaakt door 
leerlingen van Hooghuis locatie Oss Zuid onder leiding van 
metaaldocent Otto van Dijk. Vervolgens werd ook het 
kerkhofje ingewijd. Pierre Tiemessen las bij kruis en kerk-

hofje een tweetal gedichten voor van Hans Waegemakers, 
die betrekking hadden op het kruis en het kerkhofje. De 
laatste plechtigheid van de middag was weer voor wethou-
der Johan van der Schoot. Hij onthulde, door het wegtrek-
ken van de Lithse vlag, een zogenaamd "doorkijkpaneel”, 
waarop een afbeelding van het voormalige Romaanse 
kerkje te zien is. Een gezellige nazit met een glaasje be-

sloot deze bijzondere opening. 
De kosten van de reconstructie van het “Notenboom-
gaardje" werden gedragen door de provincie Noord-Bra-
bant, de gemeente Oss, Dorpsraad Lith, Heemkundekring 
Maasdorpen in de gemeente Lith en de H. Remigius Paro-
chie in Lithoijen. 
 

Dick Roza 
 

10 jaar Maasmeanders  
 
Stichting Maasmeanders, een samenwerkingsverband van 

zo’n 100 grote en kleine ondernemers die langs, op en 
rond de Maasoevers actief zijn, viert dit jaar haar tienjarig 
bestaan. 
 
Toerist in gebied houden! 
Stichting Maasmeanders werd in 2006 opgericht, omdat er 
in die tijd een sterke behoefte was het aantal ondernemers 

dat al in het Maasgebied actief was op het gebied van de 
horeca en recreatie, kunst en cultuur en streekgebonden 
producten, te bundelen en vanuit een samenwerkingsver-
band verder te begeleiden. Die bundeling resulteerde in 
een drietal speerpunten, namelijk “de culturele rivier”," de 
gezonde rivier” en "de culinaire rivier”, waaronder respec-
tievelijk musea & erfgoed, galeries en ateliers, zwembaden 

en wellness, restaurants, cafés en streekproducten ge-
rangschikt zijn. De werkgroep Evenementen & Arrange-
menten van Maasmeanders heeft een programma ge-
maakt voor het jubileumjaar. Dat bestaat o.a. uit een al 
gerealiseerde feestelijke BBQ, een oogstfeest “Maasmean-
ders 10 jaar” op zondag 2 oktober a.s. bij Klooster Bethle-

hem in Haren en een afsluiting van het jubileumjaar op 
maandag 7 november. Verder wordt er, zoals gebruikelijk, 
gedurende het seizoen elke zondag iets georganiseerd 
door Maasmeanders. (DR)  
 
 

 
 
www.maasmeanders.nl 

http://www.maasmeanders.nl/
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Natuurspeelbos  

Herperduin 
 

Na vele jaren van plannen maken is de gemeente Oss be-
gin maart begonnen met de eerste werkzaamheden voor 
de realisatie van een groot speelbos met een imposant 
speeltoestel, dat zal verrijzen aan de Schaijkseweg in Her-

pen achter restaurant Pan en Zo. 
 
Klimmen, glijden en ontdekken 
Het educatieve speelbos krijgt een oppervlakte van 6 hec-
tare. Het middelpunt daarvan wordt gevormd door een 
spectaculair speeltoestel, dat, naar de vorm waarin het is 
uitgevoerd, de naam “De Das" kreeg. Het werd ontworpen 

door Nooijen Terreininrichting uit Oss en wordt geheel uit-
gevoerd in duurzaam robiniahout. Het speeltoestel is voor 
verschillende leeftijdsgroepen en is rolstoeltoegankelijk. 
Het krijgt een imposante hoogte van 6 meter, een totale 
lengte van 33 meter en een breedte van 23 meter. De kop 
van “De Das” herbergt een toren waarin je op verschil-

lende manieren en moeilijkheidsgraden naar boven kunt 
klimmen via een net, een ladder of een wand. Boven in de 
kop heb je een spectaculair uitzicht. Via een meterslange 
buisglijbaan kun je de romp van “De Das” bereiken. Deze 
omvat een verscheidenheid aan klimnetten, klimtouwen, 
klimwanden, klimbruggen en glijpalen en ook rustplekken 
om even op adem te komen. Omdat het speeltoestel 

a.h.w. rondom bespeelbaar is, ontstaat er een enorme 
ruimte om te ravotten. 
 
Vijf natuurpoorten 
Aan de voet van het speeltoestel zal een grote waterpartij 
gegraven worden. Met het vrijkomende zand wordt een 
geluidswal opgeworpen. Najaar 2016 wordt het speeltoe-

stel gerealiseerd en in het voorjaar van 2017 worden nog 
kleinere speeltoestellen geplaatst en komen er nog een 
veerpontje, een survival oversteek, loopgraven en een 

blote voetenpad. Eind 2017 moet het hele speelbos gereed 
zijn, maar spelen is al mogelijk als “De Das” gereed is. Het 
speelbos krijgt vijf toegangen, zogenaamde natuurpoor-

ten. Verschillende scholen mogen een natuurpoort ontwer-
pen en houtwerkplaatsen uit de regio gaan vervolgens die 
poorten maken, voornamelijk met hout uit het bos zelf. 
Het grote project kan tot stand komen door een bijdrage 
van 127.000 euro van het door de provincie ingestelde in-
vesteringsprogramma “Landschap van Allure” en de ge-
meente Oss legt eenzelfde bedrag bij. De gemeente ver-

wacht zo’n 20.000 bezoekers per jaar te mogen verwelko-
men. 
 
Dick Roza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opening kunstwerk  

“De Vernieuwing” 
 

Onder begeleiding van de Paul van Mook Dixyland Band uit 
Oss werd op woensdag 30 maart aan de Hazenakkervijver 
onder grote belangstelling (waaronder een delegatie van 
onze vrijwilligers) het kunstwerk "De Vernieuwing” van de 

Osse kunstenaar Jan van Dijk door wethouder Johan van 
der Schoot geopend. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kunstwerk met ontwerper Jan van Dijk (Foto: René Nelissen) 

 

Afsterven en vernieuwing 
Het kunstwerk van Jan van Dijk is een project van de ge-
meente Oss in het kader van “Natuur in de Wijk”. Kunste-
naars van K 26 werden uitgenodigd een ontwerp te maken 
van snoeihout. Jan, die al enkele keren een Landartproject 
maakte in het Maaslandschap voor "Kunst aan de Maas”, 
koos voor een natuurvorm: een herfstblad gemaakt van 

stammetjes, als onderdeel van het natuurproces de sei-

zoenen. Het gevallen herfstblad geeft niet alleen het af-
sterven weer, maar is ook de aankondiging van nieuw le-
ven, van vernieuwing van de natuur. Dood hout, waar veel 
insecten en schimmels gebruik van maken, gaat weer 
langzaam op in de aarde en vervolgens groeit er weer 
nieuw leven uit! Jan van Dijk had voor zijn kunstwerk de 

mogelijkheid om als locatie te kunnen kiezen voor de Ha-
zenakkervijver, één van de mooiste plekjes van Oss! Jan 
maakte zijn kunstwerk Herfstblad, dat een oppervlakte 
heeft van 32m2, van ongeveer 3200 boomstammatjes van 
ca 8 centimeter dik. Die werden door hem met een aantal 
van onze vrijwilligers en in samenwerking met de Bos-

groep Zuid Nederland op maat gezaagd en in een contai-
ner opgeslagen. Vervolgens was hij nog 13 dagen bezig, 
óók met hulp, om alle stammetjes op de juiste plaats te 
zetten. Jan hoopt dat de plek van het kunstwerk een ont-
moetingsplek zal kunnen zijn, in de positieve zin van het 

woord. Door het gebruik van natuurlijk materiaal is het 
een vergankelijk kunstwerk, maar hij hoopt dat het 

“herfstblad“ aan de rand van de vijver toch voor een aan-
tal jaren een markeerpunt zal zijn. 
 
Dick Roza 

Week van de Natuur 
 

Van 11 t/m 17 juni vond voor de tweede keer de Week van de 
Natuur plaats. Er vonden weer vele activiteiten plaats. Zo was er 
een Boerenstreekmarkt in het centrum van Oss, kon men weide-
vogels spotten aan een dierenspeurtocht mee doen, en een 
nachtwandeling en een fietstocht langs de buurttuinen maken. 
Ook waren er rondleidingen bij het Arboretum, Ecopoll en  
Landerij VanTosse. (DR) 
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Gerestaureerde tuinhuis-

jes en fruitboomgaard in 
Ravenstein geopend 
 
Op vrijdag 10 juni heeft wethouder Johan van der Schoot, 
onder grote belangstelling, aan de voormalige stadsgracht 

in Ravenstein twee gerestaureerde historische, monumen-
tale tuinhuisjes en een herstelde historische, biologische 
fruitboomgaard geopend. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Moes- en siertuinen 
De tuinhuisjes werden in ruim een jaar tijd grondig aange-

pakt door een dertiental leden van Heemkundekring “Land 
van Ravenstein” met Wim Walk als ervaren projectleider. 
Ze zijn nu weer als nieuw! De oude, historische boom-

gaard werd drastisch onder handen genomen door fruit-
boomexpert Gerard van Dooren. Het herstel kon gereali-
seerd worden door eigen geld van de Heemkundevereni-
ging, aangevuld met een legaat van wijlen Henry Elemans. 
De tuinhuisjes behoren echt bij de geschiedenis van de 
stad Ravenstein. Nadat begin vorige eeuw de status van 
vestingstad was opgeheven, werden de binnenoevers van 

de gedeeltelijk gedempte gracht in een groot aantal smalle 
kavels opgedeeld, soms zelfs maar van enkele meters 
breed. Een aantal inwoners van de toenmalige stad koch-
ten één of meerdere kavels en maakten er een, moestuin, 
siertuin of boomgaard van. Op de meeste kavels werd in 
oorsprong een houten schuilgelegenheid gebouwd, maar 
later werd door de rijkste gebruikers met een groot per-

ceel een stenen tuinhuisje, theehuisje of dierenverblijfje 
gerealiseerd. Ook werden een aantal van de grootste per-
celen voor bedrijvigheid bestemd. Het enige jaren geleden 
gerestaureerde leerlooiershuisje, nu een museum, is daar 
een mooi voorbeeld van!  
 

Huisjes en boomgaard verwaarloosd 
De nu weer gerestaureerde tuinhuisjes zagen er tot ruim 
een jaar geleden zeer bouwvallig uit. Overwoekerd door 
klimop, verveloos en met provisorische deuren en hang- 
en sluitwerk, waren ze jarenlang het goed bewaarde ge-
heim van volkstuinders. Het zijn maar piepkleine huisjes. 
Het oudste (van 1875) is een rijksmonument en het an-

dere huisje is een gemeentelijk monument. De huisjes zijn 
en blijven eigendom van de gemeente Oss.  

En ook de oude en verwaarloosde fruitboomgaard was no-
dig aan een opknapbeurt toe.Werk aan de winkel dus voor 

Gerard van Dooren. Twee bomen werden omgezaagd en 
de zomereik werd gesnoeid. De fruitboompjes onder de 
oude eik werden verplaatst. De boomgaard telt nu circa 40 

gezonde fruitbomen (appels, peren en pruimen). Er is een 
paneel geplaatst met een plattegrond van alle soorten. Na 
de restauratie krijgen de huisjes en de aangrenzende 
boomgaard een openbare, sociale en bindende functie voor 

de directe omgeving en de gemeenschap van Ravenstein. 
Het stadje heeft er vanaf 10 juni een nieuwe bezienswaar-
digheid voor toeristen en inwoners bijgekregen! 
 
Dick Roza 
 

Walk of Wisdom 
 
Nu Ravenstein zijn eigen NS wandeling heeft, is het inte-
ressant om te weten dat het stadje óók is opgenomen in 
de 136 kilometer lange Pelgrimsroute “Walk of Wisdom”. 
Een eigentijdse religie-onafhankelijke Pelgrimsroute, die 

begint en eindigt bij de Stevenskerk in Nijmegen en die in 
die kerk een jaar geleden, onder enorme belangstelling, 
ten doop werd gehouden. 
 
Nadenken over het leven! 
De Walk of Wisdom volgt in grote lijnen het 117 kilometer 
lange Streekpad Nijmegen (SP3), maar gaat op een aantal 

punten ook zijn eigen weg! De route gaat door de provin-
cies Gelderland, Limburg, het noordelijke deel van Noord-
Brabant en een klein stukje door Duitsland en is in 4 tot 8 
dagen te lopen. De wandelaar passeert o.a. de schitte-
rende uiterwaarden van de Waal, de Ooypolder, de Moo-
kerhei, de Duivelsberg, de Sint Jansberg en het 
Reichswald. De route wordt de komende jaren nog uitge-

breid naar de rest van de wereld. De wandeling is gemar-
keerd met routepaaltjes en stickers, voorzien van een 
icoon van een gestyleerde pelgrim. Daarop is de mens ver-

beeld als een zaailing van de aarde. U ziet die iconen ook 
in Keent, Overlangel, Neerloon en Ravenstein. De Walk of 
Wisdom wil de wandelaar uitdagen om een paar dagen, 

zonder telefoon en internet, de tijd te nemen om na te 
denken over het leven. Een belangrijk onderdeel van de 
Walk of Wisdom is het hedendaagse getijden- en pelgrims-
boek “Seizoenen van het Leven”. In dat boek staan ge-
dichten en miniaturen rond universele thema’s en bekende 
Nederlanders* vertellen ons belangrijke levenservaringen. 
Pelgrims die de route lopen, krijgen bij de start een Pel-

grimsveter en mogen bij terugkomst een pagina aanleve-
ren voor het pelgrimsboek. Het inschrijfgeld voor de Walk 
of Wisdom bedraagt 22 euro en er worden niet meer dan 
75 startbewijzen per dag uitgegeven.  
 
Dick Roza 
*Veel bekende Nederlanders, zoals bijvoorbeeld Tommy Wieringa en Her-

man Wijffels, zijn ambassadeur van de Walk of Wisdom. Ook 10 van de 11 

burgemeesters van plaatsen aan de route, waaronder die van Oss, Wobine 

Buijs, zijn ambassadeur.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.walkoffame.orf.route 
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Kort 

Nieuws 
 

Molen Nijverheid 

Ravenstein  
heropend 
 
Tijdens de Nationale Molendag 
op zaterdag 14 mei is, na een 
restauratie van 1.5 jaar, de uit 
1857 daterende molen de Nij-
verheid in Ravenstein weer of-
ficieel en feestelijk in gebruik 
genomen. 
 
Oss’ hout voor de steen-
oven 
Wethouder Gé Wagemakers 
mocht de openingshandeling 
verrichten door een zak met 
streekproducten vanaf de 
maalzolder naar beneden te ta-
kelen. Die zak bevatte een 
zakje speltpannenkoekenmeel, 
speltbrood, flesjes speciaalbier 
en VanTosse-producten. Die 
producten zullen over enige 
tijd verkocht worden in de 
streekproductenwinkel die bin-
nenkort nog in het molencom-
plex in gebruik zal worden ge-
nomen. Op de openingsdag 
zelf werden een bakhuisje met 
steenoven, een kleine verga-
derruimte en stadsbrouwerij 
“Wilskracht” van de brouwers 
Wil Princen en Wil van Haren, 
inclusief een proeflokaal, in ge-
bruik genomen. De verbouwde 

molen was op eerste en 
tweede Pinksterdag gratis voor 
belangstellenden te bewonde-
ren. Er was muziek en er kon 
geproefd worden van spelt-
brood, speltpannenkoeken en 
streekproducten van Landerij 
VanTosse. De broodoven werd 
gestookt met hout van onze 
werf aan de Tolstraat! (DR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molenfietsroute 

Oss in gebruik  
genomen 
 
Op Nationale Molen dag 14 mei 
heeft Wethouder Johan van der 
Schoot bij molen Zeldenrust in 
Geffen de molenfietsroute Oss 
in gebruik gesteld, een fiets-
route die langs alle (10) mo-
lens van de gemeente voert. 
De wethouder mocht ook het 
vernieuwde molenfietsroute-
boekje in ontvangst nemen. 
 
Bijna alle molentypen 
De nieuwe fietsroute is een ini-
tiatief van de molenaars van 
de standerdmolens de Vlijt 
(1685) en de Zeldenrust 
(1621) in Geffen die, sinds 
Geffen bij de gemeente Oss is 
gevoegd, óók bij het Osse mo-
lenbestand horen. De route is 
ongeveer 67 kilometer lang en 
voert langs alle Osse molens. 

De tocht kan ook in delen ge-
fietst worden en sluit zoveel 
mogelijk aan bij de (door Land-
schapsbeheer Oss onderhou-
den) fietsknooppunten. Starten 
kan bij elke molen in de route. 
Het molenfietsrouteboekje, dat 
werd samengesteld door de 
Geffense molenaar Ton van 
den Boom en zijn Megense col-
lega Kees van de Wiel, is gratis 
af te halen bij de VVV aan de 
Spoorlaan in Oss en bij alle 
molens langs de route. De ge-
meente Oss bezit nu maar 
liefst 10 molens: zeven wer-
kende korenmolens, een mo-
lenromp in Berghem, een karn 
rosmolen in Demen en een be-
woonde molen in Dieden. Oss 
heeft nu bijna alle korenmolen-
typen die ons land telt: de 
standerdmolen (2), de stelling-
korenmolen (4) en de beltko-
renmolen (1). (DR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuin der Lusten 
 
Dit jaar is het 500 jaar geleden 
dat de beroemde Bossche 
schilder Jeroen Bosch overleed.  
’s-Hertogenbosch herdacht 
hem o.a. met een grote en 
unieke tentoonstelling in het  
Noord-Brabants Museum die 
door 421.700 personen be-
zocht werd! 
 
Inhaken op thema 
Helaas was de Tuin der Lusten, 
één van zijn beroemdste drie-
luiken, niet in de tentoonstel-
ling te zien. Het werk hangt in 
het Prado in Madrid en is te 
kwetsbaar om vervoerd te wor-
den. Daarom bieden ’s-Herto-
genbosch, Oss en andere buur-
gemeenten hun bezoekers een 
hele bijzondere Tuin der Lusten 
aan. Onze prachtige buitenge-
bieden zíjn in 2016 namelijk de 
Tuin der Lusten!! In het kader 
van het thema Tuin der Lusten 

zijn tot het eind van het jaar 
nog talrijke activiteiten te zien 
en te beleven, zoals het Zand-
sculpturen Festival in Oss ( t/m 
4 oktober), waarbij d.m.v. een 
fietsroute buiten de kern ver-
schillende verbeeldingen van 
Jeroen Bosch in zand te zien 
zijn. Of het Internationaal Mo-
zaïek Festival Oss (van18/9 
t/m 30/10) en de reizende ex-
positie "Atelier Kunstfabriek 
Oss gaat Bosch” (t/m 31/12). 
Ook buiten Oss is Jeroen Bosch 
"aanwezig”, o.a. in Lith bij Ga-
lerie Sous-Terrre (t/m 31/12) 
en VIA CAELUM bij de Artist 
(van 12/8 t/m 25/9). Tenslotte 
is er een wandeling en een ex-
positie in de Tuinen in Demen 
op zondag 11 september. (DR)  
 
www.uitpuntoss.nl/thema/tuinder-

lusten  

www.datisoss.nl 

 

Tuinen Demen 
weer open 
 
De Tuinen in Demen, waar o.a. 
16 siertuinen en 120 verschil-
lende soorten rozen te bewon-
deren zijn, hebben de poort 
weer geopend. U kunt er elke 
donderdag en zondag t/m 11 
september gaan kijken van 
11.00 tot 17.00 uur en er een 
heerlijk kopje koffie of thee 
drinken in de theeschenkerij 
met zonnig terras. Adres: 
Kleine Poelstraat 13, Demen.  
(DR)  
 
  
 
 
 

www.detuinenindemen.nl 

“De Kaaistoep” 

optimaal  
onderzocht 
 
Natuurgebied “De Kaaistoep” 
bij Tilburg, waar onze vrijwil-
ligers tijdens het jaarlijkse 
uitje op 22 augustus 2014 zo’n 
mooie en interessante rondlei-
ding kregen van twee gidsen 
van KNNV Tilburg, is het best 
onderzochte stukje Nederland, 
zo blijkt uit een artikel in het 
blad “Natura”. 
 
Biodiversiteit en ecologie 
Nergens anders in Nederland 
onderzoekt men de biodiversi-
teit zó intensief als in "De Kaai-
stoep”. In de loop van twintig 
jaar zijn er bijna 8000 soorten 
flora en fauna gevonden, waar-
onder meer dan 5200 geleed-
potigen! Op het 70 hectare 
grote natuurontwikkelingsge-
bied met 13 poelen en een 

groot ven, dat doorsneden 
wordt door een meander van 
de Oude Ley en dat eigendom 
is van de Tilburgse Waterlei-
ding Maatschappij, voeren al 
vanaf 1995 zo’n 50 leden van 
KNNV Tilburg onderzoeken uit 
naar de biodiversiteit en de 
ecologie. Die vrijwilligers heb-
ben in die tijd ruim 70 nieuwe 
soorten planten en dieren voor 
Nederland ontdekt! De padden-
stoelen spannen de kroon met 
tientallen soorten. Verder zijn 
er 10 nieuwe keversoorten en 
tientallen nieuwe vliegensoor-
ten ontdekt. Het merendeel 
van het in "De Kaaistoep” ver-
zamelde materiaal wordt ge-
conserveerd in de collectie van 
Natuurmuseum Brabant in Til-
burg. (DR)  
 
www.knnv.nl/afdeling-tilburg/kaai-

stoep 

 

Natuurfeest 
Natuurcentrum 

Maashorst 
 
Natuurcentrum De Maashorst 
en de Stichting Natuurorgani-
saties De Maashorst houden op 

zondag 17 juli een gezamenlijk 
Natuurfeest op het erf van het 
Natuurcentrum aan de Erenak-
kerstraat 5 in Nitelrode. Di-
verse aan natuurgebied De 
Maashorst gelieerde natuurver-
enigingen en non profit instan-
ties zullen die dag van 10.00 
tot 16.00 uur het publiek infor-
meren wat zij precies doen en 
welke bijdrage zij leveren aan 
de Maashorst. Ook voor kin-
deren is er van alles te bele-
ven! “Iedereen is van harte 
welkom” (DR)  
 
www.natuurcentrundemaashorst.nl 



8 

 

 
 

 
 
 

 

“Flowerpower Dijk” 
 

Peter Glas, watergraaf van Wa-
terschap de Dommel wil dat de 
komende jaren meer en meer 
dijken in Nederland in het 
voorjaar en de zomer bekleed 
zijn met een bloemrijke vege-
tatie, “De Flowerpower Dijk” 
ofwel de “Bloemrijke Dijk” 
moet worden gestimuleerd! 
 
Landschappelijke  
beleefbaarheid 
Om dit idee vorm te geven, 
heeft Peter de onderscheiding 
“Pro Flora et Securitate” in het 
leven geroepen. De algemene 
doelstelling van de onderschei-
ding is de bevordering van 
bloemrijke dijken in Nederland. 
Een bloemrijke dijk kent een 
vegetatie die bestaat uit een zo 
divers mogelijk samengesteld 
mengsel van bloemdragende 
kruiden en grassen. Daarmee 
wordt enerzijds de veiligheid 
van de dijk gewaarborgd en 
anderzijds een habitat geboden 
voor dieren die geen schade 
aan de dijk aanbrengen. De 
onderscheiding is ingesteld 
vanuit de overtuiging dat 
bloemrijke dijken bevorderlijk 
zijn voor de biodiversiteit van 
flora en fauna en voor de land-
schappelijke beleefbaarheid. 
Voor dit jaar zijn er vijf initia-
tieven die voldoen aan de 
vooraf gestelde doelstellingen 
en een positieve bijdrage leve-
ren aan veilige en bloemrijke 
dijken in ons land. Eén daarvan 
is “Stichting De4Daagse”, aan-
gebracht door Waterschap Aa 
en Maas. Tijdens de komende 
vierdaagse in Nijmegen zal de 

uitreiking van de onderschei-
ding “Pro Flora et Securitate” 
plaatsvinden op maandag 27 
juni om 11.00 uur in de och-
tend bij de bloemrijke berm 
van de Koninginnedijk.  
De voorzitter van de Stichting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De4Daagse, Johan Willemstein, 
krijgt de onderscheiding opge-
speld door Peter Glas. Tevens 
zal ter plaatse een insectenho-
tel worden geopend. (DR)  
 
www.aaenmaas.nl 

www.dommel.nl 

 

Bloemen voor 

bijen 
 
Op woensdag 13 april zaaide 
wethouder Johan van der 
Schoot het eerste zaad voor 
het project “Bloemen voor 
bijen ” in de Piekenhoef in 
Berghem. Daar was ook  
bijenhoudersvereniging Sint 
Ambrosius uit Berghem aanwe-
zig, die voorlichting gaf over 
bijen, tips gaf om een tuin ge-

schikt te maken voor bestui-
vende insecten en honing liet 
proeven. 
 
Meer natuur in de stad 
De wijk Piekenhoef ontwikkelt 
zich tot een mooie, groene 
woonwijk. Op plekken waar 
nog bouwkavels worden ver-
kocht, ligt de grond braak. 
Daar wordt al enige jaren maïs 
gezaaid. In plaats van maïs 
wordt nu 3,5 hectare ingezaaid 
met bloemen voor bestuivende 
insecten als vlinders, bijen en 
hommels. Het gaat dan om 
bloemen die veel stuifmeel le-
veren en die vooral in het 
voor- en najaar bloeien. Bijen 
en andere insecten zorgen voor 
de bestuiving van veel wilde 
planten en voedselgewassen. 
Daarmee zijn ze belangrijk 
voor de natuur en de voedsel-
productie. Maar het aantal in-
secten neemt dramatisch af. 
Rijk, provincies en gemeenten 
spannen zich in om dit tij te 
keren. Ze doen dat onder meer 
met het vergroten van het ge-
bied met voedselplanten voor 
deze diergroep. De inzaaiactie 
in de Piekenhoef is onderdeel 
van het actieplan van de ge-
meente Oss om meer natuur in 
de stad te maken. De ge-
meente heeft recent in de be-
bouwde kom ook bijvriende-
lijke beplantingen aangelegd 
die als bijenlinten in de stad 
fungeren. (DR)  

Wilde bijen  

herkenning 
 
Op woensdag 8 juni kwam de 
Bijentafel Oss op het RWZI-
terrein van Waterschap Aa en 
Maas in Oijen bijeen voor een 
workshop wilde bijen herken-
ning. 
 
Bijvriendelijke RWZI 

Vorig jaar hebben verschillende 
partijen, zoals boerenorganisa-
ties, imkers, drinkwaterbedrijf 
Brabant Water en de gemeente 
Oss een “Bee Deal ”onderte-
kend, waarin partijen afspra-
ken met elkaar hebben ge-
maakt om de leefomgeving van 
zowel wilde bijen als honing-
bijen te verbeteren. In Oijen 
ging het over de wilde bijen. 
Na een lezing door Menno Ree-
mer van EIS gingen de bezoe-
kers het veld in met zoekkaar-
ten en bespraken wie wat doet 
voor de wilde bijen in en 
rondom Oss. Het zuiveringster-
rein in Oijen wordt dit jaar bij-
vriendelijk ingericht. Op het 
terrein worden extra wilgen 
geplant, bijvriendelijke stroken 
ingezaaid en zandheuvels ge-
maakt, speciaal voor de zand-
bij. (DR)  
 
*Zie pagina 5 van de nieuwsbrief 

van december 2015.  

 

Nieuwe website 
Vroege Vogels 
 
De website van het VARA’s 
programma Vroege Vogels 
heeft een nieuw jasje gekre-
gen. 
 
Beter op telefoon en tablet 
Een mooie ontwikkeling, omdat 
de oude site uit zijn voegen 
groeide met alle reportages, 
forumvragen en ingestuurde 
foto’s en filmpjes. De nieuwe 
site biedt de bestaande onder-
delen op een frisse en over-
zichtelijke manier aan. Een 
groot voordeel is bovendien 
dat de site beter zal werken op 
je mobiele telefoon of tablet. 
Naast de website heeft Vroege 
Vogels ook een dagelijkse 
(gratis) nieuwsmail. Dus wil je 
elke dag - óók in het weekeind 
-wakker worden met het laat-
ste nieuws op het gebied van 
flora en fauna, geef je dan 

voor die dagelijkse nieuwsmail 
op. Heel vaak is het ’s och-
tends vroeg al om7 uur smul-
len geblazen! (DR)  
 
 
 
 
 

www.vroegevogels.nl 

 
 

 

Zwerfafval- 

ophaalkarretje 
 
Iedereen die wel eens zwerfaf-
val heeft opgehaald en daarbij, 
naast de afvalknijper, de zware 
zak met opgehaald afval moest 
torsen, kent wel de vermoeide 
arm of schouder daarna! 
 
Elk karretje verschillend 

Aan die vermoeide arm en 
schouder wil onze oud vrijwilli-
ger Tiny van Nistelrooij nu een 
einde maken! Van allerlei ma-
terialen, zoals wieltjes van 
containers, steekwagentjes, 
wandel- of boodschappenwa-
gentjes, handvatten, pvc-bui-
zen etc., die hij bij de kring-
loop of van kennissen op de 
kop tikt, knutselt hij een licht 
lopend zwerfafval-ophaalkarre-
tje in elkaar, waarin de beugel 
en de zak passen. Soms ook 
nog met een bakje er onder, 
waar bijvoorbeeld statiegeld-
flesjes in passen. De karretjes 
van Tiny zijn een uitstekend 
voorbeeld van een goede recy-
cling van oude materialen! De 
karretjes zijn steeds weer ver-
schillend van vorm en uitvoe-
ring, niet altijd even fraai, 
maar uiterst doelmatig en het 
sjouwen van een zware zak be-
hoort er mee tot het verleden! 
Tiny haalde met zijn karretjes 
zelfs de krant, want op 26 fe-
bruari schreef journaliste Ra-
chelle Suppers er een leuk 
stukje over in het Brabants 
Dagblad. Wilt je óók zo’n han-
dig karretje? Je kunt dan, om 
Tiny te ontlasten, contact met 
mij opnemen, zo heb ik met 
hem afgesproken. Ik heb zelf 
óók een karretje van Tiny en 
ben er erg blij mee! Ook in de 
auto van onze werkgroep is 
een karretje van Tiny aanwe-
zig! 
 
Dick Roza, 
0412-642368 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Ruben Smit won 

“Gouden Raaf” 
 
Woensdag 11 mei heeft na-
tuurfilmer-ecoloog Ruben Smit 
de eerste editie van de Natio-
nale Natuur Quiz op NPO 1 ge-
wonnen en vervolgens de daar-
bij behorende prijs, “De Gou-
den Raaf”, in ontvangst geno-
men. 

 
Fraaie natuurbeelden  
In de quiz, die werd uitgezon-
den door BNN-VARA, in sa-
menwerking met Natuurmonu-
menten, kregen 30 bekende 
Nederlanders en 40 natuurlief-
hebbers, samen met de kijkers 
thuis, vragen voorgeschoteld 
door Sophie Hildebrand en 
Chris Zegers. Zij testten heel 
Nederland op de kennis van 
onze eigen Nederlandse na-
tuur. De uitzending zat vol ver-
rassende weetjes, verbazing-
wekkende natuurvragen met 
dito antwoorden en prachtige 
natuurbeelden, zoals Griend, 
de Sint Pietersberg, de Wieden 
en het ontstaan van de Marker 
Wadden. Ruben liet niet alleen 
de bekende Nederlanders ach-
ter zich,maar was ook de na-
tuurliefhebbers de baas! (DR)  
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag Na-

tuurmonumenten 
 
Eind april verscheen het jaar-
verslag van Natuurmonumen-
ten 2015 
 
Laag ziekteverzuim 
Daarin lezen we dat Natuurmo-
numenten 363 natuurgebie-
den, met een totale opper-
vlakte van 105.958 hectare en 
2600 gebouwen beheert in ons 
land. Het ledenblad “Puur Na-

tuur” telt 719.014 lezers en 
daarvan ontvangen ook 
177.495 mensen de digitale 
nieuwsbrief. De natuurorgani-
satie heeft 201.962 Oerrr-kin-
deren (jeugdleden dus) en 
8.662 vrijwilligers. Natuurmo-
numenten heeft landelijk 743 
medewerkers, waarvan 45% 
vrouw is en 55% man. Het 
ziektepercentage bedraagt  
3,73 %. Maar wat wil je ook, 
als je voor zo’n mooie organi-
satie mag werken en van je 
hobby je beroep mag maken!  
 
www.natuurmonumenten.nl/jaar-

verslag 

 

Hooibergendag 

2016 
 
Vanwege het overweldigende 
succes van de eerste Hooiber-
gendag vorig jaar, organiseert 
Stichting Hooibergen samen 
met Platform Toerisme Landerd 
dit jaar opnieuw een Hooiber-
gendag en wel op zondag 24 
juli. 

 
Fraai infopaneel 
Tijdens de Hooibergendag zijn 
alle ca 25 hooibergen in 
Schaijk, Zeeland, Velp, Escha-
ren, Reek, Boekel, Huisseling 
en Langenboom te bezoeken 
van 11 tot 18 uur. Bij iedere 
hooiberg is een infopaneel ge-
plaatst in de stijl van de hooi-
berg, waarop naast informatie 
over de betreffende hooiberg, 
ook een kaart staat met de lo-
caties van alle hooibergen. De 
Hooibergenroute kan ook on-
line gemaakt worden via de 
site, maar het blijft gewoon 
leuk om ter plaatse informatie 
te krijgen op een fraai bord. De 
Hooibergendag start om 9.30 
uur bij de hooiberg van de fa-
milie Ottens Voor Oventje 29 in 
Zeeland. (DR)  
 
 
 
 
 
 
www.stichtinghooibergen.nl 

www.vvvlanderd.nl 

 
 

’t Huis in Haren 
 
Op 21 mei heeft Wethouder Jo-
han van der Schoot aan de Lie-
tingstraat 60 in Haren Restau-
rant /B&B ’t Huis geopend. 
 
Drinken, eten, slapen 
’t Huis is gevestigd in het voor-
malige café Hanenberg. In juni 
2002 werd daar onder grote 
belangstelling en op feestelijke 
wijze de Groendijk wandelroute 
geopend, onze eerste en ge-
markeerde wandelroute, die  
over een afstand van 7,5 kilo-
meter door het natuurgebied 
rondom Haren loopt. Na de 
sluiting van het café stond het 
pand jarenlang leeg, totdat Jan 
van Houwelingen en zijn vrouw 
Ryan de Kleijn het kochten en 
ombouwden tot een moderne 
horecagelegenheid met 4 B&B 
kamers. waar je kunt drinken, 
eten en slapen en óók (be-
perkt) kunt vergaderen. Jan en 
Ryan staan elke dag voor u 
klaar van 9.00 tot 22.00 uur. 
Telefoon: 0412-626606. (DR)  
 
www.thuisinharen.nl  

 

Nieuwe  

Adverteerder 
 
In deze nieuwsbrief treft u een 
nieuwe adverteerder aan, na-
melijk van Liempd Tuin -en 

Parkmachines uit Nistelrode, 
de vaste leverancier van Land-
schapsbeheer, waarover we 
bijzonder tevreden zijn. Kort-
geleden schaften we er nog 
twee accumachines aan! 
 

Voor vele bedrijfstakken! 
Van Liempd is gespecialiseerd 
in bos-en tuinbouwmachines, 
maar levert ook gereedschap-
pen, werkschoenen, werkkle-
ding en beregeningsmateria-
len.  
Het bedrijf beschikt over een 
eigen werkplaats voor onder-
houd en reparatie. Afnemers 
zijn hoveniersbedrijven, de 
grond, weg en waterbouwsec-

tor, stratenmakers, tuinders en 
boeren en particuliere tuinlief-
hebbers. (DR)  
 

“Meer Maashorst” 
 
Vanaf begin januari dit jaar 
valt het nieuwe gratis maga-
zine ”Meer Maashorst” elke 
maand in zo’n 75.000 brieven-
bussen in Oss, Uden, Bernheze 
en Landerd. 
 
Alle info over de Maashorst 
“Meer Maashorst”, waarin 
mens, dier en de natuur in de 
Maashorst centraal staan, is 
een uitgave van Maashorst Me-
dia uit Nistelrode. Het blad, op 
A3 formaat, telt 32 pagina’s en 
wordt als bijlage verspreid bij 
weekblad De Sleutel. De in-

houd bestaat o.a. uit boeiende 
interviews, columns, verras-
sende reportages, beschou-
wende artikelen en informa-
tieve rubrieken over de Maas-
horst, alsmede een pagina met 
toeristische tips. De dubbele 
middenpagina van “Meer Maas-
horst” bevat een plattegrond 
met informatie over eten, drin-
ken en overnachtingen. Ook 
heeft het blad een kookrubriek 
met gerechten, gemaakt van 
steekproducten. Hebt u een 
"Nee Nee“-sticker op uw brie-
venbus, dan kunt u de krant 
afhalen bij de publieksbalie van 
uw gemeentehuis of bij de 
VVV's in Oss, Uden, Lith en 
Zeeland en bij het TIR in Ra-
venstein, het TIM in Megen en 
bij natuurcentrum de Maas-
horst in Nistelrode. (DR)  
 
 
 
 
 
www.meermaashorst.nl 
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Nieuwe ambassa-

deurs Landschap 
Maashorst 
 
Het aantal ambassadeurs van 
het landschap in De Maashorst 
is bijna verdubbeld. Begin april 
ontvingen 39 recreatieonder-
nemers het felbegeerde certifi-
caat uit handen van Peer Ver-
kuijlen (Streekfonds De Maas-
horst) en Ido de Haan (cursus-
leider IVN Brabant). 
 
Presentatie  
gebiedsonderzoeken 
Hiermee komt het totaal aantal 
van Maashorstambassadeurs 
op 83 personen, van 53 ver-
schillende bedrijven. De Maas-
horst heeft nu in Nederland de 
grootste dichtheid van bedrij-
ven die ondernemen met hart 
voor natuur en landschap. 
 “Ambassadeurs van het Land-
schap” is een cursus van het 
IVN. Tijdens de cursus van vier 
dagdelen doen ondernemers, 
door gastpresentaties en ex-
cursies, gedegen kennis op 
over het ontstaan, de cultuur-
historie, de natuur en actuele 
ontwikkelingen in het gebied. 

Daarnaast maken zij kennis 
met elkaars activiteiten, waar-
door men gemakkelijker tot sa-
menwerking komt en beter 
naar elkaar kan verwijzen. De 
komende tijd gaan de ambas-
sadeursbedrijven samen met 
IVN, Platform Maashorst Be-
trokken Ondernemers en VVV 
De Maashorst verder met het 
opzetten van onderscheidende 
recreatieve producten om na-
tuurgebied De Maashorst te 
beleven. Tijdens de afsluitende 
bijeenkomst presenteerden alle 
ondernemers hun gebiedson-
derzoek, dat zij gedurende de 
cursus hebben verricht. Die 
presentaties gingen o.a. over 
het wijstverschijnsel, De Peel-
randbreuk, het belang van bo-
somvorming op Herperduin, de 
Reekse Heide en de geschiede-
nis van Het Oventje. (DR)  
 
www.allemaalmaashorst.nl/streek-

fonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkatelier 

Groene Loper 
 
Dit voorjaar ontvingen maar 
liefst 35 bewonersinitiatieven 
in de Maashorst een Groene 
Loper voucher om de ideeën te 
helpen realiseren. 
 
Najaar volgende vouchers 
Samen vormen deze initiatie-

ven op termijn veelzijdige en 
beleefbare Groene Lopers tus-
sen natuurgebied De Maas-
horst en de omliggende kernen 
van De Maashorst. Op 2 juni 
organiseerden IVN en De 
Maashorst in Natuurcentrum 
De Maashorst een werkatelier 
voor de initiatiefnemers die 
aan de slag zijn. Het doel: el-
kaar inspireren, uitwisselen 
van ideeën en ervaringen en 
verbinden tot Groene Lopers. 
Er waren toespraken van pro-
jectleider Ido de Haan en Wim 
Ruis en workshops van Willem 
Peters, Kelly van Lith en Mari-
anne Muller en er werd infor-
matie gegeven over een 
nieuwe Groene Loper voucher-
ronde in het najaar. (DR)  
 
www.werkateliergroeneloper.nl 

 

Eerste aanplant 
STIKA 
 
Begin april heeft de Groen-
ploeg van de Maashorstboeren 
een aanplant op een perceel 
landbouwgrond van de familie 
van de Walle op ’t Oventje in 
Landerd gerealiseerd. 
 
Vergroening van landschap 
Totaal werden 15 hoogstam 
fruitbomen en circa 1.700 in-
heemse bomen en struiken 
aangeplant. Allemaal leveren 
ze honing en stuifmeel voor 
bijen en andere insecten. Er 
werden 20 forse kleinbladige 
lindes geplant omdat die later 
bloeien dan vele andere linde-
soorten. Daardoor kunnen de 
insecten langer fourageren en 
dat vergroot hun overlevings-
kansen aanzienlijk!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanplant in ‘t Oventje was 
de eerste in het kader van de 
nieuwe STIKA-termijn, die be-
gin dit jaar van kracht werd. 
(DR)  
 
STIKA: “Stimuleringskader Groen-

Blauwe diensten”. Negen regioge-

meenten, Waterschap Aa en Maas 

en de provincie stellen de komende 

vier jaar gezamenlijk ruim 2,3 mil-

joen euro beschikbaar voor ver-

groening van het agrarisch natuur-

landschap. 

 
www.maashorstboeren.nl 

 

Biowalking in 

Maashorst 
 
Half juni is weer een nieuwe 
serie “biowalks“ in de Maas-
horst, gestart voor mensen 
met diabetes type 2, COPD en 
hart- en vaatziekten. 
 
Positieve ervaringen 
Een “biowalk” is een groeps-
wandeling in de natuur, bege-
leid door een IVN natuurgids 
en een professional uit de ge-
zondheidszorg. Deelnemers er-
varen in een veilige omgeving 
welke positieve invloed bewe-
ging en het buitenzijn op het li-
chaam hebben. Na een wande-
ling en een natuurexcursie van 
ongeveer 1,5 uur krijgen de 
deelnemers informatie over 
voeding, beweging en medi-

cijngebruik. De wandelingen 
worden georganiseerd in de 
gemeenten Uden, Bernheze, 
Landerd en Oss in het kader 
van het project “Meer Maas-
horst”. (DR)  
 
 
 
 
www.biowalking.nl/maashorst 

 

“Maashorst  
beweegt!” 
 
In het weekend van 10 en 11 
september wordt de tweede 
editie gehouden van” De Maas-
horst beweegt”, een sportief en 
recreatief evenement in de 
Maashorst voor wandelaars en 
hardlopers. Bij de eerste editie 
vorig jaar trok “Maashorst be-
weegt” 420 wandelaars en 280 
hardlopers! 
 
Wandelen populair 
Het evenement start zaterdag 
10 september met een recrea-
tieve wandeling over 5, 10, 15, 
20 of 30 kilometer door boe-
renland, langs historische 
plaatsen en dwars door natuur-
gebied De Maashorst. De dag 
erna, op zondag 11 september, 
zijn de hardlopers aan de 
beurt. Zij kunnen hun persoon-
lijk record verbeteren in de 

unieke natuur, terwijl ze genie-
ten van de frisse buitenlucht, 
met afstanden van 5, 10 of 15 
kilometer in de Maashorst Run. 
Ook is er een Bedrijvenestafet-
teloop en een Kids Run, waar-
aan basisschoolleerlingen van 
groep 6, 7 en 8 kunnen deel-
nemen. Dat wandelen en hard-
lopen in de Maashorst erg po-
pulair is, bewees op eerste 
Paasdag ook nog Wandel Event 

de Maashorst. Daaraan deden 
maar liefst 800 personen mee, 
waaronder veel jonge gezin-
nen. Dat waren er ruim 460 
meer dan bij de eerste editie 
vorig jaar. (DR)  
 
 
 
 
 
 

 
www.maashorstbeweegt.nl 

 

NS wandeling 

“Land van  
Ravenstein” 
 
Al 26 jaar ontwikkelen de NS 
en Wandelnet NS wandelingen, 
die beginnen en eindigen op 
een NS station. Op 4 april kwa-
men daar weer een viertal 
wandelingen bij en wel in Elst, 
Bergen op Zoom, Halfweg-
Zwanenburg en Ravenstein. 
 
Over groene graspaden 
Aan het tot stand komen van 
de wandeling “Land van Ra-
venstein”, die 9 of 16 kilometer 
lang is, werd ook meegewerkt 
door Landschapsbeheer Oss. 
De wandeling volgt de Maas 
langs weilanden, boerderijen, 
dijken en oude dorpjes. Men 
wandelt over stille asfaltweg-
getjes, groene graspaden en 
door de uiterwaarden. In de 
zomer kan men met het voet-
veer de Maas oversteken om 
het middeleeuwse Batenburg 
te bezoeken. Het eindpunt van 
de mooie wandeltocht is het 
oude vestingstadje Ravenstein 
met zijn monumenten en ge-
zellige terrassen. (DR)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 

Wandelen en  

fietsen IVN Oss 
 
Zondag 3 juli  
10.00 uur, 5 km. ca.2 uur 
Stiltewandeling door de Stelt 
Vertrek: Klooster aan de Bene-
dictuslaan in Oss. 
 
Zondag 31 juli 
10.00 uur 35 km ca. 5 uur 

Drie pontjes natuurfietstocht 
langs de Maas 
Vertrek: Acropolis, Klooster-
straat Megen 
Slingerend door Brabant en 
Gelderland. Genieten van pol-
ders en uiterwaarden. Met een 
picknick in de natuur. Denk 
aan een lunchpakket! 
 
Zondag 7 augustus 
10.00 uur, 15 km. ca 6 uur 
Lange wandeling over de bloei-
ende hei 
Vertrek: Palmstraat, Schaijk 
Met een picknick in de natuur. 
Denk aan een lunchpakket! 
 
Zondag 21 augustus 
10.00 uur 3 km. ca 2 uur 
Vlinder- en insectenwandeling 
Vertrek: Hoek van Maanen-
straat/Slingenbergstraat Oss. 

 
Info: Frank van Dorst,  
06 52483313 of  
frankvandorst@home.nl 
 

Wandelen met 

Maasland Gilde 
 
Vrijdag 9 september: 
Haren rondom de zendmast 
Er is een nieuw natuurgebied 
ontstaan ter compensatie van 
de negatieve gevolgen van de 
dijkverzwaring. In de uiter-
waarden is, als gevolg van 
“Ruimte voor de rivier”, een 
hele oude Maasarm te zien en 
een prachtig natuurgebied in 
ontwikkeling. Startpunt om 
14.00 uur Lietingstraat 60i in 
Haren. Vertrek met gecombi-

neerd vervoer vanaf parkeer-
plaats Anton Jurgenshuis, 
Schadewijkstraat 6, Oss om 
13.30 uur. (DR)  
 
www.maaslandgildeoss.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docus Das Pad 

wordt uitgebreid 
 
Het college van B&W van Lan-
derd heeft op 10 mei besloten 
dat het Docus de Das pad aan 
de Udensedreef in Schaijk uit-
gebreid mag worden. 
 
Pad beter zichtbaar maken 
Het avonturenpad werd in 

2012 gerealiseerd door het 
Platform Toerisme Landerd 
(PTL). Het is een pad van 1,5 
kilometer, voorzien van speel-
elementen met een educatief 
karakter. Het pad is sinds de 
opening erg populair en gericht 
op jonge kinderen. Echter voor 
kinderen van 10 jaar en ouder 
biedt het pad onvoldoende uit-
daging en daarom wil PTL ook 
voor hén een aantrekkelijk 
speeltoestel toevoegen. Ook 
ligt het pad nu een beetje ver-
stopt in het bos en het is niet 
duidelijk zichtbaar waar de in-
gang is. PTL wil daarom aan de 
Udensedreef een herkenbare 
en fraaie entree realiseren. Het 
vernieuwde pad kan gefinan-
cierd worden doordat PTL het 
jaar 2015 af kon sluiten met 
een overschot van €14.000. 
(DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osje wandelroute 

Herperduin  
geopend 
 
Osje, de mascotte van de ge-
meente Oss, heeft een eigen 
wandelroute voor kinderen ge-
kregen in de bossen van Her-
perduin! Woensdagmiddag 20 
april opende hij, met een leuk 
feestje, zijn pad, samen met 
boswachter Willie Sommerdijk 
en in aanwezigheid van zo’n 
150 schoolkinderen uit Berg-
hem. 
 

Opdrachten en weetjes 
Bij de opening, die plaats vond 
bij openluchttheater Hoessen-
bosch, waren ook leden van de 
Dorpsraad Berghem, vrijwil-
ligers van Bos-en Natuurbe-
heer van de gemeente en vrij-
willigers van openluchttheater 
Hoessenbosch aanwezig. De 
Osje wandelroute is 1,5 kilo-
meter lang en begint en eindigt 

op de grote parkeerplaats bij 
natuurspeeltuin “Klauterwoud”. 
De route is gemarkeerd met 17 
genummerde routepalen en bij 
iedere paal krijgen de kinderen 
een opdracht of een weetje. Op 
de helft van de route, bij het 
Groot Ganzenven, heeft De 
Dorpsraad Berghem een heer-
lijke picknickplaats gemaakt, 
met een uitkijktorentje voor 
kinderen. Die toren, die de toe-
passelijke naam “De Uitkijk” 
kreeg, werd door de voorzitter 
van de Dorpsraad onthuld. Een 
extra attractie waren de talloze 
Schotse Hooglanders en Tau-
rossen die bij de picknickplaats 
aanwezig waren. Ze lieten zich 
al hooi etend en in het water 
van het ven geduldig fotogra-
feren. Informatie en routekaart 
zijn te verkrijgen bij het uitgif-
tepunt nabij de startplaats. 
(DR)  
 
www.datisoss.nl/dat-is-osje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandrode koeien 

in Hemelrijkse 
Waard 
 
In het al gereedgekomen noor-
delijke gedeelte van de Hemel-
rijkse Waard (tussen de par-
keerplaatsen bij de Vlierstraat 
en de Veerweg in Oijen) zijn 
door Natuurmonumenten eind 
april, in samenwerking met 
boer Spierings uit Oss, 12 
brandrode koeien losgelaten. 
De koeien, een zeldzaam Ne-
derlands runderras, gaan het 
gebied begrazen om het zoveel 
mogelijk open te houden. 
Brandrode koeien grazen ook 
in de Middelwaard bij Raven-
stein, op de Groenendijk wan-
delroute in Haren en bij de 
eendenkooi in Macharen. (DR)  
 

Brandrode  

koeienproject 
 
Op 3 juni vond de eerste bij-
eenkomst plaats van de prak-
tijkleergang “Het Brandrode 
Rund”. Dit als onderdeel van 
het project “Het Brandrode 
Rund als grote grazer in en 

rond de maashorst”, een initia-
tief van de Maashorstboeren. 
 
Nieuw streekproduct 
De dag stond in het teken van 
natuurbegrazing met een le-
zing door Geert Willems en een 
excursie in de natuur o.l.v. 
Staatsbosbeheer en had als 
doel om de boeren en de ter-
rein beherende organisaties 
van elkaars kennis en kunde te 
laten leren. Een ander doel van 
het project is het ontwikkelen 
van streekproducten op basis 
van het vlees van het Brand-
rode rund. Bitterballen werden 
al op de bijeenkomst gegeten 
en een worstenbroodje is nog 
in ontwikkeling. Dat zal waar-
schijnlijk op de Maashorst Fair 
op 31 juli worden gepresen-
teerd. Daar zullen ook een 
koppel Brandrode runderen en 
een kalf te zien zijn. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



12 

 

 
 

 
 

 
Edelhert spoedig 

weer terug in  

Brabant 
 
Dit najaar zal Brabants Land-
schap samen met ARK-natuur-
ontwikkeling het edelhert weer 
terugbrengen in onze provin-
cie. Het gaat om 12 tot 15 die-
ren, die in een omheind gebied 
in “De Scheeken” tussen Best 
en Liempde - in het hart van 
het “Groene Woud ”- worden 
uitgezet. 
 
Koning van het woud 
De Scheeken, met een opper-
vlakte van 300 hectare, vormt 
samen met het naastgelegen 
natuurgebied “De Mortelen” 
het grootste landschapsreser-
vaat van Brabant. De twee ge-
bieden worden door een in 
2005 aangelegde, 50 meter 

brede, natuurbrug over de A2 
met elkaar verbonden. Om het 
later mogelijk te maken dat 
edelherten in meer delen van 
het ongeveer 7500 hectare 
grote Groene Woud hun rol als 
grote grazer kunnen vervullen, 
zal in 2017 een, eveneens 50 
meter breed, ecoduct worden 
aangelegd over de spoorlijn  
’s-Hertogenbosch - Eindhoven. 
Edelherten horen oorspronke-
lijk thuis in de Brabantse na-
tuur en zijn er zelfs een onmis-
bare schakel door hun rol als 
grote planteneter. Maar door 
de jacht en het verdwijnen van 
hun leefomgeving verdwenen 
ook de laatste wilde edelher-
ten. Maar op de Veluwe keer-
den de edelherten gelukkig al 
lang geleden terug en recenter 
ook in de Oostvaarders plassen 
en het Weerterbos. Edelherten 
zorgen voor meer leven in het 
landschap met hun specifieke 
gedrag en graasgewoonten. Ze 
mogen, vooral ook hun indruk-
wekkende paarrituelen in de 
herfstbossen en op de heide, 
dan ook zeker de naam van 
“Koning van het woud” dragen! 
(DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer Exmoor 

pony’s en  

Taurossen in 
Maashorst 
 
Eind april zijn weer 10 Tauros-
sen en 7 Exmoor pony’s in de 
Maashorst losgelaten. De Tau-
rossen in Herperduin en de 
pony’s in het wengebied van 
de Wisenten, aan de zuidkant 
van de Maashorst. 
 
Grazers passen goed  
bij elkaar 
De Taurossen - acht volwassen 
runderen en twee pasgeboren 
kalveren - die eerst in Natuur-
gebied Keent graasden, gaan 
de vijf al aanwezige Taurossen 
in Herperduin gezelschap hou-
den. Hiermee is het streefgetal 
van vijftien Taurossen in het 
gebied bereikt. De Schotse 
Hooglanders die nu nog in Her-
perduin lopen, worden fasege-
wijs weer overgebracht naar 
Keent. De zeven Exmoor 
pony’s zijn afkomstig uit na-
tuurgebieden in Friesland, 
Utrecht en Gelderland. Ze heb-
ben al aan elkaar kunnen wen-
nen doordat ze samen enkele 
weken in Keent hebben door-
gebracht. Exmoor pony’s zijn 
wilde paarden die oorspronke-
lijk afkomstig zijn uit Engeland. 
Ze zijn jaarrond zelfredzaam, 
d.w.z. dat ze doorgaans geen 
menselijke hulp nodig hebben 
voor bijvoorbeeld medicijnen, 
voedsel of bevalling. Hun 
graasgedrag past goed bij het 
zand- en kalklandschap van de 
Maashorst. De dieren leven in 
natuurlijke kuddes, kunnen 

goed samenleven met de an-
dere grazers in het gebied en 
gaan goed samen met recrean-
ten. (DR)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Landschapsbeheer 

schafte tractor aan 
 
Het materieelbestand van 
Landschapsbeheer Oss breidt 
zich de laatste tijd steeds meer 
uit. 
 
Hand- en spandiensten 
Zo werd eind maart een (twee-
dehands) Ford tractor aange-
schaft. Daarmee kunnen aller-
lei hand- en spandiensten wor-
den uitgevoerd in ons steeds 
maar groter wordende werkge-
bied. Zo konden al direct - met 
de eveneens aangeschafte 
1000 liter water inhoudende 

mobiele watertank - alle recent 
aangeplante bomen en strui-
ken in de Stelt van het zo 
broodnodige water worden 
voorzien en was de tractor van 
onschatbare waarde bij het op-
nieuw verharden van het rol-
stoelpad in het Vierwindenbos. 
Onze vrijwilliger Peter Neder-
koorn is inmiddels tot de vaste 
chauffeur van de tractor bevor-
derd. (DR)  
 

Waterbuffel 
nieuwste grazer 
 
De Nederlandse natuur heeft er 
naast de al langer bekende 
grazers zoals Schotse Hooglan-
ders, taurossen, wisenten, ko-
nikpaarden en Exmore pony’s, 
weer een nieuwe grazer bij, 
namelijk de waterbuffel. 
 
Uitstekende zwemmers 
Maar liefst vijftien van die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote dieren, die tot 1,9 meter 
hoog en 3 meter lang kunnen 
worden en wel zo’n 1200 kilo 
kunnen wegen, lopen er vanaf 
begin april in de Noordwaard 
bij Werkendam, een onderdeel 
van Nationaal Park de Bies-
bosch. De waterbuffel komt in 
het wild voor o.a. in India, Ne-
pal, Bhutan, Thailand en Cam-
bodja en wordt gedomesticeerd 
o.a. ingezet voor het ploegen 
van sawa's in Azië, Zuid-Ame-

rika en Noord-Afrika. De die-
ren, die goed kunnen zwem-
men*, zullen bij hun graaswerk 
geassisteerd worden door kud-
des Schotse Hooglanders en 
konikpaarden. In de Noord-
waard, één van de grootste 
projecten van “Ruimte voor de 
Rivier” met een oppervlakte 
van 4.450 hectare (6.000 voet-
balvelden), is de afgelopen ja-
ren het boerenland ontpolderd, 
zodat de Merwede meer ruimte 
krijgt en eb en vloed weer vrij 
spel hebben. Uiteindelijk moe-
ten de kuddes in de Muggen-
waard, de Kooiwaard en de 
Kleine Eijerwaard - delen van 
de Noordwaard - uitgroeien tot 
zo’n 75 dieren in totaal. De 
waterbuffels in de Biesbosch 
waren te zien bij het VARA-TV-
programma “Vroege Vogels” op 
12 april. 
 
Nadat ze aan de overzijde weer 
gevangen waren, werden ze de 
volgende dag teruggeplaatst in 
een ander deel van het gebied, 
waar ze niet zwemmend uit 
kunnen komen! (DR)  
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Jonge raven in 

Maashorst 
 
Het koppel raven* dat zich in 
2011 in Natuurgebied De 
Maashorst vestigde, is voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar 
succesvol. Dat bewijst dat de 
Maashorst uitermate geschikt 
is voor deze toppers van de 
voedselketen. 
 
Imitator en alleseter 
De Maashorst raven waren het 
eerste paar in Noord-Brabant 
sinds 90 jaar. Ze worden elk 
jaar op de voet gevolgd door 
leden van de Vogelwacht uit 
Uden. Die heeft, omdat het 
moeilijk is om jonge raven in-
dividueel te herkennen, de 
hulp ingeroepen van de Raven 
Werkgroep Nederland (RWN). 

Nadat er in februari signalen 
waren dat het paar aan het 
broeden was, is het nest op 23 
meter hoogte!! vanaf de grond 
gecontroleerd met een lange 
spiegelstok met daarop een 
kleine camera. Begin maart 
bleken er vijf jonge raven te 
zijn. Die waren opvallend goed 
doorvoed, waarbij de grootste 
meer dan een kilo woog!! De 
jongen zijn in het voorjaar suc-
cesvol uitgevlogen. 
* Raven kunnen tot 1,63 kg 
zwaar worden, hebben een 
kop/staartlengte van ca 65 cm 
en een spanwijdte van zo’n 
120 cm. De raaf is een intelli-
gent dier (zie de fabel van La 
Fontaine), dat ook goed gelui-
den kan imiteren. Hij is een al-
leseter en eet zowel insecten, 
larven, wormen als jonge vo-
gels en knaagdieren, maar hij 
versmaadt ook geen bessen en 
fruit. Maar vooral ook is hij een 
aaseter! (DR)  
 
 

Interessante proef 

met slootafval 
 
Acht waterschappen waaronder 
ook Aa en Maas gaan, i.s.m. 
Wageningen universiteit en 
kenniscentrum Stuva proberen 
om vezels, vitaminen en mine-
ralen te halen uit miljoenen 
kilo’s oever- en waterplanten 
die jaarlijks uit sloten en vaar-
ten worden gebaggerd. Voor 
dit bio-raffinage project is een 
bedrag van €450.000 beschik-
baar. (DR)  

 

 
 

 
 

 
 

Ilona, 

en de padden 
 
De Hazenakkervijver is één van 
de mooiste plekjes in Oss. Dat 
vinden de duizenden padden 
die in de bosgebiedjes aan de 
zuidkant van de vijver leven 
ook en daarom gaan ze, na 
hun winterslaap, massaal op 
vrijersvoeten/pootjes naar het 
lokkende water van de vijver 
om daar voor hun nageslacht 
te zorgen! 
 
Complimenten van wijkbe-
woners 
Maar op weg naar hun “vrij-
plekje” moeten de padden de 
Bremlaan, de Meidoornlaan of 
de Hazelaarlaan oversteken en, 
al is het verkeer daar niet zo 
druk, vele duizenden dieren 

vonden daar jarenlang de 
dood. Totdat wijkbewoonster 
Ilona van Tol enkele jaren ge-
leden besloot de dieren te red-
den door ze over te zetten. 
Eerst lange tijd alleen, met af 
en toe wat hulp, maar het af-
gelopen paarseizoen gestructu-
reerd met een groep van elf 
buurtbewoners en dierenlief-
hebbers, die haar gemiddeld 
zo’n twee avonden per week 
hielpen. En nu met een keurig 
overzichtsrapport, waarin de 
weersomstandigheden en de 
aantallen overgezette padden 
per dag werden bijgehouden. 
Het afgelopen trekseizoen, dat 
vanaf 21 februari tot half april 
duurde, werden er 5320 pad-
den overgezet door de groep, 
die zich tot de vier beste mag 
rekenen van de ongeveer 110 
groepen die Nederland telt. Vo-
rig jaar was het aantal overge-
zette padden zelfs nog 1500 
hoger! Veel wijkbewoners, 
maar ook voorbijgangers, com-
plimenteerden de paddenover-
zetters met hun nuttige, maar 
vaak ook zware werk in weer 
en wind. (DR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Paw Paw teelt  

in Zeeland 
 
Sjef van Dongen, plantenteelt-
wetenschapper en eigenaar 
van Fruitzforlife gaat op een 
terrein van 1,2 ha in Zeeland 
de vrucht Paw Paw (Asminia 
triloba) telen. Deze heerlijke 
vrucht is geschikt voor verse 
consumptie en is tevens een 
extract voor medicinaal ge-
bruik. Paw Paw lijkt namelijk 
veelbelovend ter voorkoming 
en behandeling van kanker. 
 
Na zeven jaar vruchtdragend 

De Nederlandse naam van Paw 
Paw is roomappel. Het vrucht-
vlees heeft een zoete, tropi-
sche smaak, die lijkt op een 
mix van banaan, mango en va-
nille. De vrucht wordt op grote 
schaal gekweekt in Noord 
Amerika, in de vruchtbare val-
leien van de staat Ohio. De 
boom of struik waaraan de 
vrucht groeit, heeft 7 jaar no-
dig voordat hij voor het eerst 
vruchten geeft! Die tijd geeft 
onderzoekers de kans om de 
gezondheidseffecten te onder-
zoeken. Sjef van Dongen werkt 
volgens de principes van Per-
macultuur en agroforestry, 
waarbij natuurontwikkeling 
wordt gecombineerd met land-
bouw. Door het creëren van 
zoveel mogelijk biodiversiteit, 
in combinatie met de weer-
baarheid van de Paw Paw, zijn 
bestrijdingsmiddelen niet no-
dig! Met ARK Natuurontwikke-
ling onderzoekt Van Dongen of 
het mogelijk is om deze teelt 
toe te passen in de onderne-
mende Ecologische Hoofd 
Structuur van natuurgebied de 
Maashorst. (DR)  
www.fruitzforlife.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen anders 

doen, met water 
en groen! 
 
Vanaf 1 maart biedt Water-
schap Aa en Maas aan inwo-
ners, verenigingen, wijk- en 
buurtverenigingen in een ze-
vental gemeenten in de regio, 
waaronder ook Oss, een subsi-
dieregeling aan voor klimaat-
bestendige maatregelen.  
 
Klimaatveranderingen  
tegen gaan 
Door die maatregelen te ne-
men, draagt u bij aan een kli-
maatbestendige en gezondere 
leefomgeving.  
En het verhoogt het woonge-
not, o.a. door meer groen in de 
buurt of wijk en een goede af-
watering van uw tuin. Groen-
daken (buurt)moestuinen, ge-
veltuintjes, regenwater opvan-
gen en hergebruiken, meer 
groen en minder tegels in de 
wijk. Het zijn allemaal goede 
voorbeelden van maatregelen 
die de woonomgeving besten-
diger maken tegen klimaatver-
anderingen. Ook maken die 
maatregelen uw buurt groener, 

mooier, prettiger en gezonder. 
De maximale subsidie per pro-
ject is 30% van de projectkos-
ten, met een maximale bij-
drage van 5.000 euro. U krijgt 
de subsidie in zijn geheel als 
voorschot voor de oplevering 
van uw project op vertoon van 
de offertes of de facturen. Om 
subsidie te krijgen, moet het 
project aan de volgende voor-
waarden voldoen: het project 
vindt plaats in bebouwd ge-
bied, de maatregel(en) 
moet(en) een blijvende verbe-
tering zijn voor de water- en 
groenstructuur en het eindre-
sultaat mag niet alleen voor 
uzelf zijn. Samenwerken is dus 
verplicht! (DR)  
 
 
 
 
 
www.aaenmaas.nl/klimaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Houtverkoop Tolstraat 
 

Gemengd hout 
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd €40/m3 

 

Eiken 
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd €45/m3 

 

Gemengd hout 
Verzaagd, gekloofd, los gestort   €50/m3 

 

Eiken 
Verzaagd, gekloofd, los gestort   €55/m3 

 

Gemengd hout 
Verzaagd, gekloofd, gestapeld   €80/m3 

 

Eiken 
Verzaagd, gekloofd, gestapeld   €90/m3 

 

Het hout is af te halen op dinsdagmorgen tussen 9.30-
12.00 uur op onze Landschapswerf, Tolstraat 3, Oss. 
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Titel 12 
 
Tussenkopje 8 
 
Subtitel 8 

Tekst 8 (DR) 
 
Website 

Email 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
RUIJS Tuintechniek  
M 06-51286021 

 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 

www.ecopoll.nl 
 

Bezoek het bijenteeltmuseum/imkerij en stap in de  
wereld van de honingbij. Tevens verkoop van honing en 

andere bijenproducten en imkermaterialen. 
 

Voor rondleidingen, workshops & imkeropleidingen: 
Imkerij Ecopoll, Leiweg 5c Geffen, 06-20431610 

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur of op afspraak 

Bijenteeltmuseum - Imkerij 
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss 
Werkdagen en mededelingen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Werktijden 
De werktijd op de werkdagen is van 9.00-12.30 uur. 
Werklocatie en verzamelplaats worden tijdig per mail be-

kend gemaakt. Ook langere werktijden en extra werkdagen 
worden per mail doorgegeven. 

 
Inlichtingen en aan- of afmeldingen 
Inlichtingen en aan- of afmeldingen kunt u mailen naar 
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@land-
schapsbeheer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368. 
 

Telefoonnummers  
Henk Smouter (algemeen/projectcoördinator) 06-54288252 
Tonnie van Hoo ff (coördinator beheer) 06-37456820 (ook 
tijdens de werkdagen).  
 
Klusjesochtend  
Iedere dinsdag klusjesochtend op onze Landschapswerf 

aan de Tolstraat 3, 5342 NH Oss tussen 9.00-12.00 uur.  
Telefoon 0412-474322. 

 
 

Werkschema 2016 
 

Juli 
Zaterdag 2, vrijdag 8, woensdag 13, vrijdag 22, 
Vrijdag 29 
 
Augustus 
Zaterdag 6, vrijdag 12, woensdag 17, vrijdag 26,  
 

September 
Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23, 
vrijdag 30 
 

 

Mariette Janny 

Johnny 

Mutaties  
Vrijwilligersgroep 
 
De afgelopen drie maanden 
konden we weer zes nieuwe 
vrijwilligers verwelkomen, 
maar we moesten er óók drie 
weer afvoeren. 
 
De eerste nieuwe vrijwilliger 
die onze gelederen kwam ver-
sterken, was Hans Hurkmans 
(46) uit Heesch. Hij werkte 
voor het eerst mee op vrijdag 
22 april bij het Notenboom-
gaardje in Lithoijen. Vervol-
gens werd Bas Bosmans (66) 
uit Oss ingelijfd. Hij had zijn 
eerste werkdag op vrijdag 29 
april in het Vierwindenbos. En 
als derde nieuwe vrijwilliger 
meldde zich Onno van der 
Zalm (57) uit Oss. Onno werkt 
vanaf 2 juni elke week donder-
dagochtend in de Tuinderij. 
Nummer vier in de rij, Peter 
Veenstra (53) uit Oss, zette 
zich voor het eerst in voor 
Landschapsbeheer op vrijdag 
27 mei in het Vierwindenbos en 
de laatste nieuweling, Natasja 
Verdaasdonk (51) uit Megen, 
werkte voor de eerste keer 
mee in de Tuinderij op 31 mei 
(waar ze óók haar bijen stalt) 
en zal daar waarschijnlijk ook 
wel blijven werken. Op woens-
dag jl. kwam er nog een vrij-
williger bij namelijk Leo Kuij-
pers. Leo is 65 jaar en werkte 
mee in de Tolstraat. 

 
Van de vrijwilligerslijst werden 
afgevoerd Willie van Valken-
burg, Annemarie van den Berg 
en Anne Marie Bollen.  
 
Het aantal vrijwilligers be-
draagt nu 124. (DR)  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Voorafgaand aan de publieks-
wandelingen binnen de omhei-
ning werden er door ARK Na-
tuurontwikkeling en “Free Na-
ture” in de periode van 16 mei 
tot 1 juni proefexcursies ge-
houden voor leden van natuur-
verenigingen in de Maashorst. 
Een prachtige kans om de wi-
senten van dichtbij te bekijken 
en om te zien hoe het wenge-
bied zich ontwikkelt. Gedu-
rende die proefexcursies, 
waaraan maximaal zeven deel-
nemers per keer meededen, 
voerden onderzoekers van de 
Universiteit Utrecht een weten-
schappelijk onderzoek uit naar 
de relatie wisent en mens. Ook 

werden er video- opnamen ge-
maakt om het gedrag van 
mens en dier vast te leggen.  
 
Kijk voor de exacte data op de 
website. (DR)  

 
 
 
 
 
 
 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl 

info@natuurcentrumdemaashorst.nl 

 

 
 

Wisenten 
wandelingen 
 
Tot nu toe kon de kudde wi-
senten die sinds 7 maart op 
een omheind gedeelte van Na-
tuurgebied de Maashorst loopt, 
alleen vanachter de afrastering 
of vanaf het speciale uitkijk-
punt bekeken worden. Maar 
vanaf 10 juni organiseert Na-
tuurcentrum de Maashorst in 
Nistelrode ook wandelingen 
binnen de omheining, onder 
leiding van daarvoor speciaal 
opgeleide Rangers. 
 
Eerst proefexcursies 
De wisentwandelingen zijn op 
diverse woensdagmiddagen om 
13.30 uur en op zondagen om 
10.30 uur en starten bij het 
Natuurcentrum, waar ook vol-
doende parkeerplaats is. De 
groepen zullen bestaan uit 
maximaal 12 personen. Kin-

deren mogen mee vanaf 10 
jaar, onder begeleiding van 
een volwassene per kind. Hon-
den mogen niet mee! Na afloop 
van de wandeling is er voor de 
deelnemers een kop koffie of 
thee in het natuurcentrum. 
Deelname is op eigen risico.  
 

 

 

Hans Hurkmans 

Bas Bosmans 

Peter Veenstra 

Natasja Verdaasdonk 

Leo Kuijpers 


