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Contact 

 
Landschapsbeheer Oss 
Tolstraat 3 

5342 NH Oss 
T 0412-474322 
I www.landschapsbeheer-oss.nl 
E info@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Voorzitter  
Ronald Widdershoven  

T 0412-631362 
E voorzitter@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Secretaris 
Nora Servaes  
T 0412-632223  
E secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl 

 
Penningmeester 
Jan Ploegmakers 

T 0412-641500 
E penningmeester@landschapsbeheer-oss.nl 
 

Redactie, Werving & Vrijwilligerscontact  
Dick Roza 
T 0412-642368  
E pr@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Redactie & Website 
Richard Ceelen 

T 06-54218521 
E redactie@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Juridisch Adviseur 
Maarten Furnée 
T 0412-454204 
E juridischadviseur@landschapsbeheer-oss.nl 

 

Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie  
Henk Smouter (Projectcoördinator) 
Tolstraat 3 
5342 NH Oss 
T 06-54288252 

E hs@werkplaatsnlc.nl  
 
Coördinator Beheer 
Tonnie van Hooff (Projectcoördinator) 
Tolstraat 3 
5342 NH Oss 
T | 06-37456820 

E tvh@werkplaatsnlc.nl  
 
Landerij VanTosse 
Nora Servaes  
T 0412-632223  

E secretariaat@landerijvantosse.nl  
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Wij nodigen graag iedereen uit om een bijdrage te schrij-
ven voor de nieuwsbrief! 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 maart 2017. 
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Uitnodiging  
nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 7 januari 2017 biedt ons bestuur vanaf 15.00 uur 
weer aan al haar vrijwilligers, donateurs en relaties de ge-
bruikelijke nieuwjaarsreceptie aan in ons home aan de Tol-
straat. 
 

Borrelen onder politiebegeleiding! 
Het is dan de 10e keer dat die receptie plaatsvindt, maar 
de eerste keer in 1008 was toch wel de opmerkelijkste uit 
de serie. Toen mochten we, als aanzet naar ons 10 jarig 
bestaan en dankzij Tonnie Wittenberg, een middag de 
grote en gezellig ingerichte kantine, compleet zitjes en 

met bar, van de Osse brandweer aan de Wethouder van 
Eschstraat gebruiken. Daar genoten 55 vrijwilligers en hun 

partners van heerlijke hapjes en drankjes waarbij de 15-
koppige politieband “De Koddebeiers” voor gezellige ach-
tergrondmuziek zorgde. Als extra attractie was er toen ook 
nog een spannende foto-herdenkingswedstrijd georgani-
seerd aan de hand van talloze vergrote foto’s van pro-

jecten die we in die tijd al gerealiseerd hadden. Na die eer-
ste feestelijk keer verhuisden we onze receptie naar de 
Tolstraat, waar het soms wel wat behelpen is met de be-
schikbare ruimte, maar waar het met een partytent, een 
vuurkorf voor de warmte en een frietwagen voor de inwen-
dige mens toch óók goed toeven is! 
 

Dick Roza 
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Geslaagde natuurwerkdag 
 
De landelijke natuurwerkdag, die jaarlijks op de eerste za-
terdag van november gehouden wordt, vond dit jaar even-
als in 2009 plaats in ons werkgebied in de poelen in Die-

den. De werkzaamheden bestonden uit het knotten van 
bomen op de ribben en het zagen van ongewenste houtop-
standen. Er waren 41 van onze eigen vrijwilligers en 4 

gasten aanwezig. 
 
Eilandjes bestormd 
Ieder jaar komt Landschapsbeheer Oss hier werken en 
neemt dan ongeveer een derde van de ribben onder han-
den. Daarmee is een cyclus in het knotten van de wilgen 
en het behoud van de variatie in dit mooie natuurterrein 

gewaarborgd.  
De deelnemers werden om kwart voor 10 uur verwelkomd 
en op koffie met koek getrakteerd. Na de opening door 
voorzitter Ronald Widdershoven en uitleg van het natuur-
werk door Tonnie van Hooff, had onze veiligheidsman Ton-
nie Wittenberg nog een korte instructie aan allen over vei-

lig werken. Om kwart over tien gingen de vrijwilligers in 

groepjes aan de slag. 
Met “gevaar voor eigen leven” werden de eilandjes be-
stormd door de vrijwilligers van deze natuurwerkdag. De 
brandnetels, wilde rozenstruiken, meidoorns en wilgente-
nen weerhielden hen er niet van om de mooie knotwilgen 
te bevrijden van hun takkenkroon en van hun concurrent-

bomen en -struiken. Maar liefst zes zgn. ribben werden 
onder handen genomen. Het resultaat was een opvallend 
verschil met de eilanden die nog niet aan de beurt kwa-
men. Om twaalf uur was het tijd voor de lunch. Onze col-
lega’s Ton en Tonnie hadden, ondertussen dat er gewerkt 
werd, alles al kunnen voorbereiden. Tafels, banken, party-
tenten, erwtensoep, koffie, thee of limonade en warme 

worstenbroodjes. Het was een gezellige onderbreking daar 
naast de hooiberg aan de overkant van de weg. Er werd 
goed gezorgd voor de deelnemers aan deze mooie dag. 
Het weer bracht zelfs een aangenaam zonnetje.  

Na de lunch werd het werk weer heldhaftig ter hand geno-
men. U moet zich voorstellen: eilandjes 3 meter breed, 2 

meter hoger dan het water, gruwelijk ongelijke grond, vol 
met struiken, bomen en pikkende planten, glad, nat, vol 
met takken. Ja, het was een hele kunst om daartussen 
overeind te blijven. Maar gelukkig verliep dat zonder noe-
menswaardig incidenten.  
 
De natuur een handje geholpen 

Rond 14:30u was bijna iedereen moegestreden maar vol-
daan. De eilandjes werden verlaten, de brug opgehaald en 
het gereedschap opgeruimd. Met een zekere trots werd 
omgekeken naar het mooie resultaat. De natuur in Dieden 
was weer een aardig handje geholpen.  
Om deze dag goed af te sluiten werd er nog een hapje en 
een drankje gepresenteerd aan de deelnemers. Een ge-

slaagde natuurwerkdag werd daarmee gezellig afgesloten. 

 
Jan de Graaf 
 

Voor een fotocollage: ga naar de website van Landschapsbeheer Oss of kijk 

direct op galerij.landschapsbeheer-oss.nl  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Natuurwerkdag in getallen 
 
Op de 17e editie van de Nationale Natuurwerkdag hebben bijna 
14.000 mensen gewerkt aan het behoud van natuur en land-
schap. Op 545 locaties, dat is ruim 20 meer dan vorig jaar, werd 
gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. In onze provincie gingen 
1.201 vrijwilligers aan de slag! (DR)  
 
www.natuurwerkdag.nl 
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Nieuws  

Landerij VanTosse 
 

VanTosse bos krijgt vorm 
 
Veel positieve geluiden waren er te horen van voorbijgan-

gers die ons op de werkdag van 25 november bezig zagen 
met het aanplanten van ca 750 struiken op het toekom-
stige herinneringsbos (het VanTosse bos) in de Stelt. En 
niet alleen voorbijgangers, ook onze eigen vrijwilligers ver-
baasden zich over de plek. Geen wonder misschien, want 
slechts weinigen zullen deze vrij ontoegankelijke plek 

voorheen hebben bezocht. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aanleg voetpaden met op afstand bestuurde machine in herdenking  
bomenbos.  

 
Wat een verschil is het met de oude situatie. Pas nu, nu 

alles is opgeruimd en opnieuw ingericht met een uitgebreid 

padenstelsel, zie je pas hoe uitgestrekt het gebied is. En 
hoe het heel mooi aansluit bij de naastgelegen bosjes, ak-
kers en graslanden. Natuurlijk, het ziet er nu nog kaal uit, 
de beplanting heeft vanzelfsprekend tijd nodig om zich 
ontwikkelen, maar met een beetje fantasie in de toekomst 

kijkend zie je hier een natuurgebiedje van formaat ontwik-
kelen. 
Randbeplantingen van gemengd bosplantsoen met o.a. 
berk, meidoorn, liguster, hulst, inheemse vogelkers, wege-
doorn en lijsterbes zijn hierbij afgewisseld met vakbeplan-
tingen van kardinaalsmuts, egelantier, meidoorn, hazelaar, 
zwarte bes en gelderse roos. Tussen de beplantingsvakken 

is inmiddels gras ingezaaid dat in het voorjaar wordt door-
gezaaid met een bloemenmengsel. Komend jaar kan dit 
zich ontwikkelen tot een kleurige bloemenweide 
De plaatsen van de toekomstige gedenkbomen zijn gemar-
keerd en op zodanige afstand van elkaar geplaatst dat elke 

boom zich volledig in zijn natuurlijke groeivorm kan ont-
wikkelen. 

Het uitgebreide padenstelsel door het hele terrein zorgt er-
voor dat de gedenkbomen voor iedereen zichtbaar en be-
reikbaar zijn.  
In het voorjaar gaan we beginnen met het plaatsen van de 
eerste gedenkbomen. Vanaf heden is het mogelijk een 
boom te reserveren, voor informatie over soortkeuze,  

kosten, voorwaarden en procedure: zie onze website   
LanderijVanTosse.nl 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De eerste struiken geplant. 

 

Cranberry’s 
De oogst van cranberry’s zit er weer op. Het was weer een 

uitputtingsslag, waarbij we bijzondere bewondering moe-
ten uitspreken voor de vaste groep plukkers, die onder 
toch soms slechte omstandigheden bleven volharden. De 
oogst was wat minder dan vorig jaar, ca 1000 kg tegen 
1350 vorig jaar. We zijn er niet in geslaagd het hele veld 
dit jaar leeg te plukken, maar op een gegeven moment 
moet je besluiten te stoppen. We hebben het seizoen afge-

sloten met enkele vrije plukdagen voor de Osse bewoners, 
waarbij toch nog aardig wat bessen zijn geoogst. Een deel 
van de oogst hebben we ingevroren om in de loop van het 
jaar jam en saus van te maken, de overige bessen hebben 
we weer als versproduct kunnen afzetten bij diverse afne-
mers in de streek en aan de groothandel.  

Zonder onze eigen plukkers te kort te doen moeten we 
vooral Dini van Hees erkentelijk zijn voor haar inzet. Ze is 
dan geen vrijwilliger, maar als er cranberry’s geplukt moe-

ten worden is ze van de partij! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Eenzame Cranberry plukkers. 

 
Henk Smouter 
 
www.landerijvantosse.nl 
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Verlenging project  

Landerij VanTosse 
 
Hoewel veel van de voorgenomen deelprojecten in het 

project Landerij VanTosse zijn afgerond, zijn er nog di-
verse onderdelen in de afrondingsfase, zoals de entree-
punten en de faunavoorzieningen. Ook zijn er, door voort-

schrijdend inzicht, mogelijkheden ontstaan om nieuwe pro-
jectonderdelen te ontwikkelen of bestaande uit te breiden. 
Om deze reden is bij de provincie verlenging van het pro-
ject aangevraagd. Dit is onlangs gehonoreerd waardoor we 
tot eind 2018 de tijd hebben deze uitbreidingen te realise-
ren.  
 

Henk Smouter 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stagiaires Pim Fushs en Lieke van Vlijmen hielpen mee! 

 

Bijen en VanTosse 
 
Het is inmiddels al weer ruim vijf jaar geleden dat op de 
oude kinderboerderij, want daar stonden bijen van de 
Osse Bijenhouders vereniging, de eerste pot “VanTosse 

honing” aan Henk Smouter van Landschapsbeheer Oss 
werd aangeboden.  
 
Osse bijenhouders-vereniging 
Aan die overhandiging ging wel een discussie vooraf. 
Welke imkers kunnen VanTosse honing leveren? En nog 
zo’n vraag, moet die honing dan in de stad Oss zijn ge-

oogst? Bijen vliegen immers gemakkelijk meer dan drie ki-
lometer vanaf hun standplaats in het rond. Waar ligt dan 
de grens? Een belangrijke vraag was ook of alleen imkers 
uit de stad of alle imkers van de Osse Bijenhouders vereni-
ging die honing konden leveren. De afspraak werd toen 
gemaakt dat alleen leden van de Osse Bijenhouders ver-  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
maar niet verder dan 15 km vanaf het centrum, staan, die 
honing mogen leveren.  

eniging met bijen die in de wijde omgeving van Oss, Aan 
honing die te koop wordt aangeboden, stelt de Neder-

landse Voedsel- en Waren Autoriteit de nodige eisen. Ne-
derlandse honing dient als zodanig te worden herkend. Er 
zijn namelijk heel veel buitenlandse soorten honing op de 
markt en ja, ook met honing kan aardig worden gesjoe-

meld. Honing met suiker aanlengen is al heel gemakkelijk. 
Ook het vochtgehalte moet niet te hoog zijn en het moet 
voor de consument gemakkelijk zijn om na te gaan van 

wie deze honing afkomstig en hoelang die nog houdbaar 
is.  
Heeft die VanTosse honing steeds dezelfde smaak? Nee, 
dat kan onmogelijk. De plaats waar de bijen nectar halen 
en in welk seizoen dat gebeurt en natuurlijk afhankelijk 
van de planten en bomen die daar in de omgeving groeien 
en bloeien, bepalen die smaak. Er is daarmee ook een 

enorm verschil in de smaak tussen voorjaar- en zomerho-
ning. Onze honing wordt altijd vloeibaar aangeboden maar 
bijna alle soorten honing versuikeren na verloop van tijd.  
Het is verder van belang te weten dat baby’s tot 12 maan-
den nog geen honing moeten gebruiken. Hun afweersys-
teem is, tegen een bepaalde bacterie die gewoon in de na-

tuur voorkomt, nog onvoldoende ontwikkeld (betreft Clos-

tridium botulinum). 
 
Nieuwe bijenstand 
Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de VanTosse honing 
goed bekend als een streek- en kwaliteitsproduct. Die ho-
ning is te koop bij de Landwinkel van Boer Spierings, bij 

Ecoplaza in Oss en bij de Boerenbond in Oss en Heesch. 
De penningmeester van onze bijenhouders-vereniging, 
Ron van Rooij, coördineert de verkoop en bij kunnen be-
stellingen worden geplaatst via ronvanRooij@outlook.com. 
 
Relatie bijen met Landerij en Tuinderij VanTosse 
Vanaf het eerste begin dat de heemtuin bij Landschapsbe-

heer in het vizier kwam, stonden er al bijen in die “heem-
tuin”. De heer De Nijs, de vorige eigenaar, vond het een 
heel goed idee om daar bijen te plaatsen. Afgelopen jaren 
waren er twee imkers die enkele volken in de nieuwe 

boomgaard hadden. Inmiddels is er voor hen een mooie 
bijenstand van zes meter in de Tuinderij gebouwd. En ook 

op het oude en eerste cranberryveld aan de Ruwaard-
straat, staan komend jaar twee nieuwe imkers met een 
groot aantal volken. Het is de bedoeling dat we daar en 
ook elders in De Landerij bijenweides gaan aanleggen die 
niet alleen leuk zijn om te zien, maar die ook een functie 
hebben als voedselbron voor alle soorten bijen, met name 
ook voor de steeds zeldzamer wordende solitaire of wilde 

bijen. 
 
Albert Toonen 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De bouwers van de nieuwe bijenstand Wil Kremer, Frans Hol en Hans  

Hamersma. 
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Waar werkten we? 
 
Op de veertien werkochtenden die vanaf 2 september t/m 
3 december in de planning zaten, heeft onze werkgroep op 
maar liefst dertien verschillende locaties gewerkt. Er werd 

onderhoud gepleegd, cranberry’s geplukt, wilgen geknot, 
een poel opgeschoond en struiken geplant. 
 

Struiken op herdenkingsbomenbos 
Zo werkten we achtereenvolgens bij het hopveld in de 
Stelt, het grafheuvelcomplex op Zevenbergen, de Groe-
nendijk in Haren, de eendenkooi in Macharen, het oude 
zwembad en het Ossermeer in Oss, het cranberryveld in 
de Stelt, de Akkeren in Lith, de Hollandse Kampen en de 
Hertogswetering in Herpen (twee keer), de poelen in Die-

den en het kerkpad in de Lange Del in Huisseling. Op vrij-
dag 25 november begonnen we met het inplanten van 
struiken op het pas gerealiseerde complex in de Stelt, 
waar over enige tijd het herdenkingsbomenbos zal verrij-
zen. Met 32 vrijwilligers werden zo’n 750 struiken langs 
het spannende padenpatroon van het terrein geplant en 

gelijktijdig werd een bosperceel flink uitgedund. Twee leer-

lingen van het TBL, Pim Fuchs en Lieke van Vlijmen hiel-
pen ons daarbij in het kader van hun maatschappelijke 
stage.  
 
Herinnering aan pastoor 
De laatste werkdag van dit overzicht werd op zaterdag 3 

december gehouden in de Kesselse Waard in Maren-Kes-
sel. Samen met een elftal collega – dijkbewoners van 
Landschapsbeheer Oss werden twee meidoornhagen terug 
gezet en bomen gezaagd en geknot langs de waterkant 
van de plas. Het was met zonnig winterweer weer fijn wer-
ken in dit schitterende gebied. In Maren-Kessel voerde 
onze dinsdagploeg in november ook nog een speciaal kar-

wei uit. In een vergroot en vernieuwd speelterrein aan de 
Pastoor Roesweg, dat op 17 december heropend werd, 
werd op een tegelplateau voorzien van twee bankjes, een 
infopaneel geplaatst In een speelterrein aan de pastoor 

Roesweg werd op een tegelplateau, voorzien van twee 
bankjes, een info-doorkijkpaneel geplaatst. Het paneel is 

een nagedachtenis aan Theo Pirenne, die van 1968 tot 
1987 pastoor was van Maren-Kessel en het Wild en die op 
13 december 2012 overleed. Dit project werd door ons 
verzorgd in opdracht van Heemkundekring “Maasdorpen in 
de gemeente Lith” die daarvoor een gift had gekregen van 
een groepje bewoners, die de herinnering aan hun pastoor 
levend willen houden. 

 
Dick Roza 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Werken aan de waterkant in Maren-Kessel. 

“Gekooid” werken aan  

entreepunt Cereslaan 
 
Vrijdag 9 december werd door 32 van onze vrijwilligers 

een begin gemaakt met de aanleg van de hoofdentree* 
van Landerij VanTosse aan de Cereslaan, die inmiddels al 
de bijnaam doolhof heeft gekregen. Hoewel ook de drie 

aanwezige vrouwen heel hard meewerkten, was het voor 
de groep mannen toch een échte speeltuin, die zich van-
wege de kwetsbaarheid nog achter hoge bouwhekken be-
vond. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Leuke, maar nauwkeurige klussen! 
En in die omheinde speeltuin, die een omtrek heeft van 24 
meter, waren tal van leuke klussen te doen, zoals boom-

stammetjes sjouwen of met een kruiwagen brengen naar 
de plek waar de excentrische cirkels van het entreepunt 
werden opgestapeld en de stammetjes daarna afkorten 
met de kettingzaag en vervolgens met staalband aan el-

kaar bevestigen. Arnold van de Wetering, die voor deze 
keer als uitvoerder was aangesteld, hield aan de hand van 

de tekening en met een maatlint heel goed bij of alles wel 
precies klopte. Een aantal vrijwilligers verwijderden gelijk-
tijdig ook de begroeiing in de berm van de Cereslaan, zo-
dat het entreepunt, als het klaar is, goed te zien zal zijn. 
Ook werden door Emmy en Dick vier zakken zwerfvuil uit 
de naaste omgeving gehaald. De cameravrouw van DTV, 
die eerst vanaf een afstandje alle werkzaamheden had ga-

degeslagen, kwam tenslotte tóch ook binnen de hekken en 
maakte een aantal shots, die dezelfde avond werden uit-
gezonden. 
 
Dick Roza 
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Even voorstellen  
 
Afgelopen jaar blies er een flinke zeewind door Natuurmo-
numenten. De organisatiestructuur werd omgegooid en 
tientallen medewerkers zijn op andere plekken geland. Ik-

zelf heb een behoorlijke zuidwester meegemaakt en ben 
vanuit Oisterwijk naar de boswachterseenheid Noordoost-
Brabant & Rijk van Nijmegen gewaaid als Boswachter 

Communicatie & Beleven. Ik zal mij vooral gaan richten op 
de Maasuiterwaarden en de natuur rond ‘s-Hertogenbosch. 
Dat zal gaan van de informatievoorziening in de Hemel-
rijkse Waard en andere uiterwaarden tot het op de kaart 
zetten van onze gebieden. In het veld en op social media. 
Van contact zoeken met de omgeving tot het bijhouden 
van onze route app en het ondersteunen van de boswach-

ters in het natuurbeheer in de communicatie met andere 
partijen en omwonenden. Dat doe ik onder andere vanuit 
de overtuiging dat mensen niet beseffen dat er dicht bij 
huis nog zoveel te ontdekken valt! Zelf woon ik met vrien-
din Marleen en mijn zoontjes Pepijn en Gilles in Oisterwijk. 
Wij zijn regelmatig te vinden in de Oisterwijkse Bossen en 

Vennen of de Loonse en 

Drunense Duinen. Het is 
voor mij dan ook een mooie 
uitdaging en fijne afwisseling 
om nu in het Maasgebied te 
werken, heel anders en toch 
weer bijzonder. En ook ik 

ontdek hier nog van alles. 
Zo is mij ondertussen wel 
weer duidelijk geworden: je 
hoeft niet naar de kust om 
lekker uit te kunnen waaien! 
Heb je vragen, ideeën, wil je 
meer weten? Neem gerust 

contact met mij op! 
 
Sander Verwoerd, boswachter Communicatie & Beleven 
s.verwoerd@natuurmonumenten.nl 

 

Natuurmonumenten  
reorganiseerde 
 
Met als belangrijkste doel een stap te zetten naar een toe-
komstbestendige organisatie die simpeler en slagvaardiger 
werkt, onderging Natuurmonumenten dit jaar een grote 
reorganisatie. Hierdoor wil Natuurmonumenten flexibeler 
zijn en nóg meer geld kunnen vrijspelen voor natuurbe-

heer. 
 
Nieuwe boswachter erbij 
Een aantal medewerkers in het land werd helaas door de 
reorganisatie getroffen. Dat kwam mede doordat enkele 
beheerseenheden werden samengevoegd, waardoor deel-

gebieden onder een ander team zijn gaan vallen. In de 

nieuwe organisatie gaat Natuurmonumenten van 29 naar 
25 beheerseenheden. De beheerseenheid Noordoost-Bra-
bant en Mook, werd uitgebreid met het bosgebied (600 ha) 
“Heumensoord” onder Nijmegen. Voor het overige bleef de 
eenheid ongewijzigd. De naam van de eenheid NOB&M 
wordt nog wel aangepast. Het plaatje van de definitieve 

personeelsbezetting is nog niet helemaal compleet. Fons 
Mandigers bleef gelukkig gebiedsmanager, het oude team 
bleef en er kwam een nieuwe collega bij: Sander Ver-
woerd. (zie artikel hier boven) Ook kreeg het team nog se-
cretariële versterking en werd Kirsten Moelker aangesteld 
als coördinator vrijwilligers (vooral administratief). Verder 
wil men nog graag een boswachter voor het nieuwe gebied 

Heumensoord. (DR)  

Fons Mandigers “Brabants 

natuurbeheerder van het 
jaar” 
 
Tijdens het symposium “Biodi-
versiteit en leefgebieden” dat 

op 4 november in het provin-
ciehuis in Den Bosch gehouden 
werd, is gebiedsmanager Fons 
Mandigers van Natuurmonu-
menten uitgeroepen tot Bra-
bants natuurbeheerder van 
het jaar 2016. 

 
Hardwerkende beheerder 
Fons zet zich al ruim 20 jaar in 
voor Natuurmonumenten; 
daarvoor was hij jarenlang 
werkzaam bij Staatsbosbe-

heer. Hij is al jaren verant-

woordelijk voor Noordoost-Brabant en Mook, één van de 
meest uitgestrekte beheersgebieden, dat door de recente 
uitbreiding met natuurgebied Heumensoord nabij Nijme-
gen nóg groter is geworden. Fons is een doener, een prak-
tisch en hardwerkend beheerder, die in zijn lange loopbaan 
van bijna 35 jaar veel gebieden heeft weten te verwerven 

en natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd heeft en nog 
aan het realiseren is. We noemen o.a. het project “Meer 
Maas” dat Natuurmonumenten samen met andere partijen 
realiseert. Van dat project van ruim 2.000 hectare is nu al 
1.500 hectare uiterwaarden aan Brabantse en Gelderse 
zijde van de Maas tussen Ravenstein en Heusden verwor-
ven en ingericht: de Koornwaard, Kesselse Waard, Hemel-

rijkse Waard, Diedense Uiterdijk, Middelwaard en Ossen-
waard. Voor al deze gebieden was Fons de constante stu-
wende kracht van verwerving, planvorming tot aanleg en 
eindbeheerder. Ook in bosgebied de Stippelberg bij de 

Rips gaat Fons met zijn beheersteam voortvarend te werk 
met de verbetering van bosstructuur en biodiversiteit. Een 

opvallende aankoop en sanering was die van de mega-
legbatterij midden in de bossen van Molenheide. Nu gra-
zen daar weer schapen en Schotse hooglanders en bloeit 
de heide er weer. 
 
Blauwgraslanden en eendenkooien 
Maar misschien wel het meest tot de verbeelding sprekend 

is het project “Blues in the Marshes”. In minder dan 10 
jaar is tussen en Bosch en Drunen ongeveer 250 hectare 
grond verworven, vernat, ontgraven en werden maaisel en 
plaggen van blauwgraslanden uitgelegd in het gebied. De 
eerste resultaten mogen beslist spectaculair genoemd wor-
den. Fons werkt daarbij zelf ook zo nodig met schop en 
kruiwagen mee met zijn team. Ook was Fons, als erkend 

kooiker, met veel kennis en daadkracht actief bij het be-

houden en herstellen van diverse eendenkooien. Zo is hij 
voor Landschapsbeheer Oss dan ook al vele jaren een zeer 
gewaardeerd contactpersoon bij het werk aan onze een-
denkooi in Macharen. Maar ook bij enkele andere projecten 
van Natuurmonumenten in ons beheersgebied, zoals de 

poelen in Dieden en Demen, de Kesselse- en Hemelrijkse 
Waard en de Groenendijk, hebben we uitstekende contac-
ten met Fons. We feliciteren hem dn nog van harte met 
zijn uitverkiezing en hopen nog lang van zijn diensten ge-
bruik te mogen maken! 
 
Dick Roza 
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Geslaagde cursus  

Landschapsbeheer 
 
Zo’n vijftien van onze vrijwilligers hebben deelgenomen 

aan een vierdaagse cursus Landschapsbeheer, waaronder 
onze coördinatoren en ook een drietal vertegenwoordigers 
van de groep uit Geffen die, sinds de opsplitsing van Maas-

donk over ’s-Hertogenbosch en Oss, ook onder onze orga-
nisatie valt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Soortenherkenning aan een van de poelen langs de Erfdijk  
in Herpen. 

 
Landschapsbeheer: theorie en praktijk 
Het doel is meer inzicht te krijgen in de beste manier om 
een bepaald landschapselement (poel, hakhoutwal, stru-

weelrand, etc.) aan te pakken – en dan vooral ook het 
waaróm. Theorie en praktijk in het veld wisselen elkaar af. 
Omdat de natuur per seizoen verschilt, was bovendien ge-
kozen voor twee dagen in maart en twee in september. 
Het programma was voor ons op maat gemaakt door Erik 
Hesselink, die we ook al kenden van de cursus blessen 

(Nieuwsbrief december 2014), en werd grotendeels ver-
zorgd door Henk Kroon, docent bosbeheer bij Helicon in 
Apeldoorn. Veel aandacht werd besteed aan o.a. onder-

houd van bomen, struiken en wallen. 
Er was volop ruimte voor vragen en discussie over het be-
heer van knotwilgen, sleedoornhaag of griend. Ook aan-
dacht voor soortenherkenning van wilde bloemen en de 

verscheidenheid van organismen in een van de poelen 
langs de Erfdijk, waar bioloog Nico Ettema uit Uden ons 
aan het werk zette met schepnetje en loep! Daaruit kun je 
dan de waterkwaliteit afleiden en indien nodig verbeteren. 
 
Flora- en faunawet 
Eén cursusdag was geheel gewijd aan bovengenoemde 

wet. Erik Hesselink nam ons mee in de vernieuwde regel-
geving, die niet meer rigoureus het zagen tussen 15 maart 
en 15 augustus verbiedt, maar iets meer ruimte laat voor 
noodzakelijk onderhoud, mits daarbij de vereiste zorgvul-
digheid in acht wordt genomen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen ‘bestendig beheer’, waarbij onderhoud 

van het bestaande wordt beoogd (knotten, snoeien) en 

een blijvende ingreep (kappen van een laan, sloot dem-
pen, poel graven)  
 
Conclusie 
Deze cursus was niet alleen leuk maar ook zeer nuttig. Met 
name door de interactieve manier van presenteren, was er 

veel ruimte voor vragen en discussie. Het hielp ook dat er 
op een betrekkelijk kleine groep twee kundige docenten 
beschikbaar waren. Ook de vele tussendoor opgedane 
kleine ‘weetjes’ zullen ons zeker van pas komen!  
 
Hans Hamersma 
 

Bestuurswijziging 
 
Nora Servaes heeft te kennen gegeven om per 31 decem-
ber haar functie van secretaris van het bestuur van Land-
schapsbeheer Oss en Van Landerij VanTosse neer te leg-

gen.  
 
Ze zal worden opgevolgd door Hanny Wagemakers. Hanny 

was al werkzaam als achtervang van de penningmeester 
en als vrijwilliger. Wij wensen haar veel succes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
       Nora                                       Hanny 

 
Het bestuur van Landschapsbeheer Oss is Nora zeer er-
kentelijk voor de professionele manier waarop zij zich in 
de ruim 10 jaar van het secretaris zijn heeft gekweten van 
haar taak. Wij bedanken haar voor haar inzet en hopen 

haar nog lang als vrijwilliger op de Tuinderij VanTosse te 
zien. 
 
Namens het Bestuur, Ronald Widdershoven, voorzitter. 
 

Uilenbescherming 
 
Steenuil en kerkuil zijn typische uilensoorten van het Bra-

bantse cultuurlandschap. Ze zijn nu uit de gevarenzone en 
worden niet langer met uitsterven bedreigd, maar hebben 
wél onze bescherming nodig! 
 

Voor stoere types 
Daarom is de aanleg van nieuwe landschapselementen en 
het plaatsen van nestkasten voor broedgelegenheid cruci-
aal. Gelukkig zijn er in onze provincie ruim 250 vrijwillige 
uilenbeschermers actief, die zich ontfermen over de steen- 
en de kerkuil. Voor kerkuilen zijn er onvoldoende plekken 
om nesten te maken. Daarom hangen de vrijwilligers kas-

ten op, waar de uilenpaartjes kunnen broeden. Dat werk is 
vooral ook geschikt voor stoere types, die met een grote 
kast de trap op durven. Natuurlijk wel na daarvoor een 
grondige opleiding te hebben ondergaan. De vrijwilligers 
controleren de kasten en maken ze schoon. Ook voor de 
steenuil plaatsen ze kasten, zoals op Landerij VanTosse, 

tijdens de open dag op 6 juni 2015. Helaas vond daar tot 

nu toe nog geen bewoning 
plaats. Daarnaast kijken de vrij-
willigers hoe het leefgebied ge-
schikter gemaakt kan worden. 
Bijvoorbeeld door knotwilgen 
aan te planten. Verspreid over 

Brabant zijn talrijke uilengroepen 
actief en verschillende daarvan 
kunnen nog wel hulp gebruiken. 
Ben je geïnteresseerd, neem dan 
contact op met Jochem Sloot-
haak, Brabants Landschap. (DR) 
                                                         Steenuil 
j.sloothaak@brabantslandschap.nl
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Kort 

Nieuws 
 
Jan Wolkersprijs 

2016 uitgereikt 
 
De Jan Wolkersprijs 2016 voor 
het beste Nederlandse natuur-
boek is in het radioprogramma 
“Vroege Vogels” van 16 okto-
ber uitgereikt aan Albert 
Beintema. Hij ontvangt de prijs 

voor zijn boek “De Grutto”, een 
biografie van een bijzondere 
Hollandse weidevogel. 
 
 

 
 
 

 
Koning van de weide 
Albert Meintema heeft als eco-
loog jarenlang onderzoek ge-
daan naar weide-, water- en 
moerasvogels. Zowel in Neder-
land als in Afrika. In De Grutto 
schrijft Beintema dat het hele-
maal niet goed gaat met deze 
vogelsoort. Hij wijt deze ach-
teruitgang aan de productie 
van zuivel. Door de intensive-
ring van de melkveehouderij 
kan de grutto, ook wel de “Ko-

ning van de weide” genoemd, 
steeds minder goed in ons wei-
delandschap broeden of zijn 
jongen grootbrengen. Vorig 
jaar werd de grutto door het 
publiek nog tot nationale vogel 
uitgeroepen. (DR)  
 

Grutto op zijn  
retour 
 
Het broedseizoen van onze na-
tionale vogel de grutto is dra-
matisch verlopen. Ook in 2016 
groeiden er onvoldoende jon-
gen op om het aantal grutto’s 
in ons land op peil te houden. 
 
Te vroeg maaien 
De grutto gaat, evenals andere 
weidevogels, hard in aantal 
achteruit. De nationale telling 
leverde dit jaar slechts 4.000 
vliegvlugge jongen op, ruim 
minder dan de 11.000 die no-
dig zijn om de stand op peil te 
houden. Elk jaar zijn er de te-
rugkerende problemen van te 
vroeg maaien. Maar ook de te 
droge en bloemloze graslan-
den, waardoor er te weinig 
voedsel in de vorm van insec-
ten is. (DR)  

Nieuwe hetze  

tegen das 
 
Das & Boom maakt zich ern-
stige zorgen over een volko-
men onverwachte nieuwe 
hetze tegen de das, die zich 
onlangs openbaarde. Vanuit 
het hele land, maar vooral uit 
Friesland en Drenthe bereikten 
Das & Boom berichten over 
vernielde, uitgegraven en dicht 
gestopte dassenburchten. 
Oude, beproefde methoden om 
de das uit te roeien werden 
weer van stal gehaald. Op die-

rendag kwam er nog een das 
gebracht die in een strop had 
gezeten! 
 
Meldpunt dassenleed 
Na eeuwenlange wrede vervol-
ging met gif, klemmen, strik-
ken en afschot is de populatie 
van dit prachtige dier, na bijna 
te zijn uitgeroeid, net weer een 
beetje op peil. De das is nu 
weer één van de weinige gro-
tere diersoorten die in ons land 
voorkomen. Daarvoor is de af-
gelopen jaren erg veel moeite 
gedaan en het heeft ons allen 
veel geld gekost. Das & Boom 
wil voorkomen dat het voort-
bestaan van de das op basis 
van fabels en achterklap weer 
op het spel komt te staan. De 
organisatie roept iedereen dus 
op om waakzaam te zijn voor 
het welzijn van de das en ver-
dachte zaken zoals burchtver-
storingen en verdachte veran-
deringen bij burchten te mel-
den via mail of telefoon. (DR)  
 

 

 

 

024-6842294  

www.dasenboom.nl 
info@dasenboom.nl  
 

Geslaagde  

vrijwilligers- en 
stagemarkt 
 
De jaarlijkse vrijwilligers- en 
stagemarkt die op maandag 17 
oktober in de hal van het ge-
meentehuis in Oss gehouden 
werd, trok weer een groot pu-
bliek. Een kleine 50 organisa-
ties uit Oss e.o., waaronder 
landschapsbeheer-Oss boden 
op die middag vrijwilligerswerk 
en stages aan. 
 
Schot in de roos! 
De stagemarkt werd al jaarlijks 
georganiseerd voor middelbare 
scholen. Het was dit jaar voor 
het eerst dat de markt zich ook 
richtte op vrijwilligerswerk voor 
volwassenen. Die combinatie 
van maatschappelijke stage en 
vrijwilligerswerk was een schot 
in de roos en had duidelijk een 
meerwaarde. Zo merkten de 

organisatoren van de markt 
dat ouders die met leerlingen 
meekwamen, zelf ook interesse 
hadden om vrijwilligerswerk te 
doen. De opkomst van leer-
lingen en volwassenen was dan 
ook boven verwachting! 
Landschapsbeheer kon aan 
drie scholieren een stageplaats 
aanbieden! (DR)  
 

Opening vrijwil-

ligersseizoen Bra-
bants Landschap 
 
Zaterdag 15 oktober vond de 
jaarlijkse opening plaats van 
het vrijwilligersseizoen van 
Brabants Landschap. Plaats 
van handeling was Restaurant 
Kir Royal in Schijf (gem. Ruc-
phen) en gastheer was de Na-
tuurwerkgroep Rucphen. 

 
Actieve natuurwerkgroep 
Tijdens de ochtendzitting kon-
den 140 afgevaardigden van 
talrijke Brabantse natuurwerk-
groepen, waaronder ook een 
vijftal van Landschapsbeheer 
Oss (Arnold van de Wetering, 
Emmy Simons, Theo Rutten, 

Ronald Widdershoven en Dick 
Roza) kennis nemen van de 
grote variatie van projecten 
waar de Natuurwerkgroep Ruc-
phen zich voor inzet. In het 
bijzonder werd het project 
“Flower Power”, het beheer 
van akkertjes, onder de aan-
dacht gebracht d.m.v. enkele 
interessante lezingen. De Ruc-
phense Natuurwerkgroep, die 
werd opgericht in 1977 en in 
totaal uit zo’n 20 vrijwilligers 
bestaat, is onderverdeeld in 
een aantal zelfstandig opere-
rende werkgroepen, zoals een 
bos- en landschapsbeheer-
groep, een vogelwerkgroep en 
een natuurfotografiewerk-
groep. Kijk maar eens op hun 
mooie website! Ook de Agrari-
sche Natuurvereniging “Tussen 
Baronie en Markizaat” gaf in de 
ochtendsessie een overzicht 
van haar activiteiten. Emiel Rij- 

ken, coördinator Vrijwilligers-
werk bij Brabants Landschap. 
gaf vóór de lunch tenslotte nog  
informatie over groene mani-
festaties en bijeenkomsten dit 
najaar en wees ook nog eens 
op de talrijke cursussen en op-
leidingen die Brabants Land-
schap aanbied, vooral ook voor 
een veiliger werken in de na-
tuur. Na een heerlijke lunch 
maakten alle deelnemers o.l.v. 
vrijwilligers van de gastheer 
een wandeling door de  
Rucphense bossen en het aan-
grenzend agrarisch cultuur-
landschap, het werkterrein van 

de Natuurwerkgroep. Kijk ook 
de websites voor meer infor-
matie. (DR)  
 
www.natuurwerkgroeprucphen.nl 
www.brabantslandschap.nl 

 

Markten en  

beurzen 
 
In oktober en november waren 

Landschapsbeheer Oss en Lan-
derij VanTosse aanwezig op 
een viertal markten en beur-
zen. 
 
Op 17 oktober bemanden Ton-
nie van Hooff en Dick Roza een 
kraampje op de stage-en vrij-
willigersmarkt in de hal van het 
gemeentehuis in Oss. Dat le-
verde 3 korte stages op. Op 23 
oktober waren we aanwezig op 
het “Pluk-en Oogstfeest” van 
Natuurmonumenten op kasteel 
Nemelaer in Mill. Het was leuk, 
maar koud en we verkochten 
voor 256.45 euro. Vervolgens 
was er op 30 oktober de 
“Maashorst herfstmarkt” in de 
Heische Hoeve in Heeswijk-
Dinther. Daar verkochten we 
voor €243,25. En tenslotte na-
men we deel aan de Rucrea 
bijeenkomst “Ik en mijn wijk” 
in de Ruwaard in Oss, goed 
verzorgd, maar weinig zinvol 
voor ons. (DR)  
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Symposium  

“Biodiversiteit en 
Leefgebieden” 
 
Op vrijdag 4 november jl. vond 
in Den Bosch het symposium 
“Biodiversiteit en Leefgebieden 
2016 plaats”. Het symposium 
was georganiseerd door de 
Provincie Noord-Brabant sa-
men met Floron, RAVON en de 
Zoogdiervereniging. 
 
Samenvattingen lezingen 
In de ochtend- en middagpro-
gramma’s werden een groot 
aantal workshops en lezingen 
afgewerkt. Zo waren er work-
shops over uilenballen uitplui-
zen, bomen en struiken op 
naam brengen, lezingen over 
bevers in de Maasdijk, herstel 
van bedreigde akkerflora, Bra-
bantse bijen, stadsgroen als 
biodiversiteitshotspot, strate-
gieën voor omvorming van 
landbouwgronden naar natuur 
en de resultaten van 20 jaar 
natuurontwikkeling "Meer 
Maas". Samenvattingen van de 
lezingen en de workshops zijn 
na te lezen. (DR)  
 
www.brabant.nl 

 

Wandelen met IVN 
 
Zondag 8 januari | 10:00u 
Winterwandeling bij het Os-
sermeer. 
Duur van de wandeling 5 kilo-
meter in 2 uur. Verzamelen op 
de parkeerplaats aan de Oijen-
seweg in Oss. 
 
Zondag 5 februari | 10:00u 
Tocht per auto ”Onze vogels 
en gasten uit het noorden”.  
Duur van de tocht 2,5 uur. 
Verzamelen op de parkeer-
plaats van sportpark de Rush-
euvel in Oss. 
 
 
 

 
 
Frank van Dorst 06-52483313 
frankvandorst@home.nl 

 

Vouchers Groene 

Loper uitgereikt 
 
In de voormalige Pauluskerk in 
Oss werden op 1 december 
door Ido de Haan, IVN project-
leider van het "Groene-Loper-
project", aan 32 bewonerspro-
jecten een voucher uitgereikt. 
Dat voucher levert bij verzilve-
ring een financiële bijdrage of 

een professionele ondersteu-
ning op. De bijeenkomst 
vormde voor bewoners het 
startschot om komend jaar 
met hun ideeën aan de slag te 
gaan. 
 
Zeer gevarieerde ideeën 
Het Groene-Loperproject is on-
derdeel van het project “Meer 
Maashorst” en ondersteunt 
burgerinitiatieven die de Maas-
horst verrijken, hetzij qua 
landschaps- of qua belevings-
waarde voor bewoners en be-
zoekers. Enkele voorbeelden 
van recent ingediende ideeën: 
“pop-up”-art (exposities op 
wisselende locaties), een 
Maashorst Canon, buurtmoes-
tuinen, een natuurspeeltuin, 
een kunstzinnige toegangs-
poort voor een natuurtheater, 
een kippencaravan en het pro-
moten van schapenwol van de 
Maashorst.  
Samen met de 35 initiatieven 
uit een eerdere voucherronde 
zullen er binnenkort maar liefst  
67 projecten worden uitge-
voerd.  
Bekijk voor meer informatie de 
website. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.allemaalmaashorst.nl/groene-

lopers 

Nieuwe  

wandelroute in de 
Maashorst 
 
Staatsbosbeheer gaat de drie 
bestaande wandelroutes 
rondom de Kanonsberg en 
Brobbelbies saneren. 
 
Parkeerplaats opgeknapt 
De huidige Kanonsbergroute 
(geel), de Palmenroute (blauw)  
en de Brobbelbiesroute 
(oranje) zijn overbodig gewor-
den na aanleg van het wandel-
knooppuntensysteem. Ondanks 
dat er zo’n mooi wandelsys-
teem is aangelegd, meende 
Staatsbosbeheer tóch dat er 
behoefte was aan een eigen 
route. Waarschijnlijk wordt la-
ter het wandelrouteknooppun-
tensysteem zó aangepast en 
uitgebreid, dat de hele Staats-
bosbeheerroute straks hiervan 
een onderdeel wordt. Vanuit 
Nistelrode wordt de huidige 
parkeerplaats aan de 
Schaijksedreef opgeknapt. 
Daar komt ook de startplaats 
van de nieuwe Kanonsberg-
route. Staatsbosbeheer gaat er 
van uit dat vóór de Kerstdagen 

de nieuwe route is aangelegd 
en de oude routes zijn verdwe-
nen! (DR)  
 

Provincie bezoekt 
Maashorst 
 
Op vrijdag 4 november kwa-
men vertegenwoordigers van 
de provincie, onder wie gede-
puteerde Annemarie Spierings, 
burgemeesters, wethouders, 
raadsleden en andere betrok-
kenen uit de regio kijken hoe 
het geld voor Landschappen 
van Allure wordt besteed. Ook 
Ronald Widdershoven was, na-
mens Landschapsbeheer Oss, 
aanwezig. 
 
Een gezond landschap 
De bijeenkomst vond plaats bij 
de Natuurbegraafplaats aan de 
Franse Baan 2 in Schaijk, één 
van de projecten van “Meer 
Maashorst”. Naast een rondlei-
ding met presentaties over dit 
deelproject, werd de voortgang 
van de andere plannen van het 
investeringsprogramma “Land-
schappen van Allure” gepre-
senteerd en werd een film ver-
toond waarop te zien is hoe-
veel mensen er achter de 
schermen aan “Meer Maas-
horst” meewerken. Het inves-
teringsprogramma “Landschap-
pen van Allure” zorgt voor 
doorontwikkeling en verfraaiing 
van De Maashorst. Daar zijn in 
2013 en 2014 de projecten 
“Landerij van Tosse” en “Meer 
Maashorst, een gezond land-
schap” gestart. (DR)  

Begrazingsgebied 

Maashorst uitge-
breid 
 
Maandag 14 november is ge-
start met de uitbreiding van 
het begrazingsgebied Brobbel-
bies-zuid. In het gebied tussen 
de Palmvenseweg en de We-
versweg worden oude rasters 
vervangen door 5 kilometer 
nieuw en hoger raster. 
 
Hekken en poorten vervan-
gen 
Eind 2016 zullen de nieuwe 
rasters klaar zijn en kunnen de 
Exmoor pony’s en taurossen 
gebruik maken van hun nieuwe 
en grotere gebied. De Wisen-
ten - waarvan één stier die in-
timiderend gedrag vertoonde 
op 5 oktober werd afgeschoten 
- blijven, zoals afgesproken, 
nog tot na de winter in hun 
wengebied ten zuiden van de 
Weversweg. Met het nieuwe 
raster worden ook de be-
staande klaphekken, poorten 
en fietsdoorgangen vervangen 
door nieuwe, als de oude niet 
meer voldoen. De stroommat-
ten worden vervangen dor vee-

roosters. De stroommatten zijn 
te storingsgevoelig gebleken. 
Voor de ruiters en menners ko-
men speciale ruiterpoorten, zo-
dat ook zij gemakkelijk en vei-
lig door het begrazingsgebied 
kunnen op de voor hen be-
stemde routes. Het werk wordt 
uitgevoerd door Roodbeen 
Groenvoorziening in opdracht 
van ARK Natuurontwikkeling 
i.s.m. Staatsbosbeheer, de ge-
meenten Uden en Landerd en 
FREE Nature. 
D.R. 
 

“Nieuwjaarswan-
deling” Maasland 

Gilde 

 
Het Maasland Gilde bijt dit jaar 

het spits af met een wandeling 
op vrijdag 20 januari naar het 
Ganzenven.  
 
De start is om 14.00 uur. Ver-
zamelen om 13.30 uur bij het 
parkeerterrein van het Anton 
Jurgenshuis 6 in Oss voor ge-
zamenlijk vervoer. Wilt u met 
eigen vervoer gaan, kijk dan 
op de website van het Maas-
land Gilde voor een routebe-
schrijving. De kosten van de 
wandelingen bedragen €3. 
(DR)  

 
 
 
 
 
 

www.maaslandgilde.nl 

  

 
 
 
 
 
 
RUIJS Tuintechniek  

M 06-51286021 
 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 
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Maashorstboeren 

op excursie naar 
Keent 
 
Als derde bijeenkomst van hun 
praktijkleergang “het Brand-
rode Rund”, brachten een vijf-
tiental Maashorstboeren op 24 
november een bezoek aan 
Stichting Taurus in het bezoe-
kerscentrum van Brabants 
Landschap in Keent. De dag 
stond in het teken van het ver-
markten van het vlees van het 
Brandrode Rund en natuurbe-
grazing.  
 
Uitleg Tauros en excursie 
De boeren werden verwelkomd 
door Frans Jacobs van Stich-
ting Taurus, die het verhaal 
rond het terugfokken van het 
oerrund de Tauros uitlegde. Als 
fervente Brandrode Rund lief-
hebbers stelden de boeren ui-
teraard kritische vragen. 
Daarna wist Martijn Fliervoet 
van Brabants Landschap de 
cursisten te boeien over het 
onderwerp natuurbegrazing en 
een bezoek aan de slagerij van 
Taurus, met uitleg van slager 
Sjaak van Rossem, sloot het 

binnen-gedeelte af. En als af-
sluiting van hun bezoek maak-
ten de boeren een excursie 
door het begrazingsgebied 
o.l.v. Martijn Fliervoet en Frans 
Jacobs. (DR)  
 

Ledental IVN 
stijgt 
 
Het ledental van het IVN - In-
stituut Voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid - groeit ge-
staag. De afgelopen vijf jaar is 
het ledental met maar liefst 
25% gestegen! 
 
Ook lid worden? 
Via vrienden of bekenden, via 
de lokale media en activiteiten 
en via de landelijke 
campagnes weten steeds meer 
mensen IVN te vinden. Som-
mige om het werk van IVN te 
steunen, vele om zelf actief 
aan de slag te gaan in één van 
de 170 plaatselijke- of regio-
nale afdelingen. Zo steeg dus 
het aantal leden en donateurs 
van 19.950 in 2011 naar ca. 
25.000 in oktober dit jaar. 
IVN-Oss telt nu 195 leden; een 
kleine stijging t.o.v. vorig jaar. 
De afdeling heeft nu zes werk-
groepen, t.w. een vogelwerk-
groep, een natuurgidsenwerk-
groep, een natuurfotowerk-
groep, een vegetatiewerk-
groep, een vlinderwerkgroep 
en een natuurprojectenwerk-
groep. Tevens is men actief 
vanuit Natuurcentrum De 
Maashorst in Nistelrode. Wilt u 
ook actief of ondersteunend lid 

worden van IVN? Volwassen le-
den betalen €20, huisgenoten 
€10, jeugdleden €10 en dona-
teurs minimaal €12. Het infor-
matieblad “inzoemen” van IVN-
Oss verschijnt vijf keer per jaar 
en wordt toegezonden aan alle 
leden en donateurs. Alleen le-
den ontvangen vier keer per 
jaar het door IVN-Amsterdam 
uitgegeven kleurrijke blad 
“Mens en Natuur”. Lid worden 

kan door contact op te nemen 
met de secretaris. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
ivnoss.secretariaat@gmail.com 

 
 

Uitkijktoren in  
Hemelrijkse 

Waard 
 
Op initiatief van de Vogelwerk-
groep van IVN-Oss en met (fi-
nanciële) samenwerking van 
Natuurmonumenten, Water-
schap Aa en Maas, Rijkswater-
staat, de gemeente Oss en 
Aannemer Van de Wetering, 
zal eind februari volgend jaar 
een uitkijktoren worden ge-
plaatst in het dan gereed geko-
men nieuwe natuurgebied de 

Hemelrijkse Waard in Oijen. 
 
Voor vogelaars en  
passanten 
De toren komt te staan in een 
bocht van de Oijense Benden-
dijk, ten noorden van de wa-
terzuivering en heeft een 
hoogte van 10 meter, met het 
platform op ongeveer 7,5 me-
ter. Dat platform is in overleg 
met omwonenden aan de kant 
van de woningen dichtge-
maakt, zodat er geen zicht is 
op hun tuinen. De toren is er 
niet alleen voor vogelaars, 
maar óók voor fietsers en wan-
delaars die op de dijk langsko-
men. De fundering van de to-
ren was begin december klaar, 
het opbouwen van de stalen 
constructie gebeurt tijdens de 
wintermaanden binnen en eind 
februari buiten afgebouwd. Be-
gin maart moet de toren kaar 
zijn. (DR)  
 

Struin-zandstand 

Maren-Kessel  
geopend, 
 
Op 10 oktober “openden” Na-
tuurmonumenten, Rijkswater-
staat en uitvoeder K3 Delta, 
samen met dijkbewoners en de 
kernraad Maren-Kessel officieel 
het 2,5 kilometer lange struin-
zandstand in het dorp. 

Bekend van de  
Natuurwerkdagen 
Onze vrijwilligers kennen het 
gebied de Kesselse Waard 
goed van de twee Natuur- 
werkdagen die we er in 2010 
en 2015 samen met een groep 
dijkbewoners hielden en van 
nog enkele normale werkda-
gen, zoals zaterdag 3 decem-
ber. In de Kesselese Waard 
werd decennia lang zand afge-

graven t.b.v. ambitieus drink-
water project, ”Project Infiltra-
tie Maaskant” (PIM). Dat pro-
ject dat een eindcapaciteit van 
50 miljoen kubieke meter per 
jaar zou krijgen, was gericht 
op het infiltreren van voorge-
zuiverd oppervlaktewater, de 
terugwinning daarvan en de 
na-zuivering tot drinkwater, 
maar werd een tiental jaren 
geleden afgeblazen door Bra-
bant Water. De 75 hectare 
grote en 30 meter diepe plas, 
zonder enige vorm van water-
leven die toen overbleef, werd 
de laatste jaren “verontdiept” 
met grond die bij de aanleg 
van de Hemelrijkse Waard be-
schikbaar kwam. Ook werd er 
een getijden geul gegraven 
naar de Maas en wordt er bin-
nenkort een kleine parkeer-
voorziening gemaakt bij de af-
rit van de Marensedijk. (DR)  
 

Natuurstreken 
 
Dit najaar ging het programma 
”Oisterwijk in Beeld” van start. 
Een platform (Nieuwsbrief) van 
actuele en oude films en foto-
series op het gebied van cul-
tuur, natuur, historie en eve-
nementen in Oisterwijk. 
 
Films delen of reageren 
Een vast onderdeel van het 
programma is “Natuurstreken”, 
een nieuw, mooi en eigentijds 
item over de natuur in Bra-
bant. Geen droge kost, maar 
tastbaar en met een knipoog 
gebracht naar de kijker. Ge-
maakt door "Oisterwijk in 
Beeld" in samenwerking met 
Stichting Brabants Landschap. 
Iedere aflevering nemen soor-
tenman Jochem Sloothaak en 
cameraman Joost u mee op 
pad om uitleg te geven over 
het natuurbeschermingswerk. 
Zo was er al een film over de 
heidekikker en over de be-
scherming en inventarisatie 
van akkervogels. Ook liet Jo-
chem Sloothaak tijdens de na-
tuurwerkdag op 5 november 
zien wat er allemaal in een 
poel leeft. Jochem wees er op 
dat een goed en regelmatig 
onderhoud van een poel van 
groot belang is! Op de 
YouTube-afspeellijst Natuur-
streken van "Oisterwijk in 
Beeld" zijn alle gemaakte afle-
veringen te zien en kun je je 

gratis abonneren op de nog ko-
mende items. De makers vin-
den het leuk als je de filmpjes 
deelt of een reactie geeft. Ne-
gatief of positief, beide zijn 
welkom! (DR)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.oisterwijkinbeeld.nl 

 

D’n Ossebock: 

beste bokbier van 
Nederland 
 
Op het grootste en oudste bier-
festival, het PINT bockbierfesti-
val, dat op 29 oktober in de 
Beurs van Berlage in Amster-
dam gehouden werd, is D’n 
Ossebock van de Muifelbrou-
werij uit Berghem tot beste 
bokbier van Nederland uitge-
roepen. 
 
“Messetrekker” uit nieuwe 
brouwerij 
Aan deze uitverkiezing deden 
meer dan 100 gerenommeerde 
brouwerijen deel. In een artikel 
in Brabants Dagblad van 27 
oktober lazen we in een inter-
view met Martin Ostendorp, ei-
genaar van de Muifelbrouwerij, 
dat hij vanaf eind 2017 al zijn 
bieren gaat brouwen in een ei-
gen brouwerij, die gehuisvest 
wordt op industrieterrein Da-
nenhoef in Oss. Tot nu toe 
worden de tien soorten Muifel-
bier nog door collega brouwers 
elders gebrouwen. Martin kon-
digde in dat artikel ook nog 
aan dat hij binnenkort met een 
nieuw bier op de markt komt: 
“De Messentrekker”. Voor dat 
bier dat een alcoholpercentage 
van 6% heeft, gebruikt hij 
cranberry’s van Landerij Van-

Tosse! (DR)  
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Oss werkt aan  

“Routekaart  
Natuur” 
 
Op 8 september hield de ge-
meente Oss een bijeenkomst 
voor mensen en organisaties 
die betrokken zijn bij de toe-
komst van de natuur in de ge-
meente. Uitgangspunt was om 
hen samen met de gemeente 
mee te laten denken over de 
ambities om de natuur te ver-
sterken en nóg beter in te rich-
ten naar de eisen van de tijd. 
 
Natuur versterken en  
verbeteren 
De gemeente Oss heeft veel te 
bieden als het gaat om groen, 
water en natuur in de stad en 
het buitengebied. Maar het kli-
maat verandert en het aantal 
plant- en diersoorten wordt 
minder. De moderne samenle-
ving stelt andere eisen aan de 
natuurlijke omgeving. Daarom 
nodigde de gemeente een 
brede groep mensen en orga-
nisaties uit die ervaring hebben 
op het gebied van de natuur, 
zoals inwoners, natuurorgani-
saties (waaronder Landschaps-

beheer Oss), zorginstellingen, 
ondernemers, professionals en 
overheden. Zij gingen samen 
aan de slag met plannen en 
ideeën om de natuur verder te 
verbeteren, onder de aandacht 
te brengen en beter bestand te 
maken tegen de veranderingen 
van het klimaat. Tijdens de bij-
eenkomst werden interessante 
ideeën opgehaald voor nieuwe 
groen- en natuurprojecten, 
maar óók werd gesproken hoe 
bestaande initiatieven beter 
verbonden of versterkt kunnen 
worden. Het resultaat van de 
bijeenkomst neemt de ge-
meente Oss mee in het maken 
van de “Routekaart Natuur”, 
die later aan de gemeenteraad 
wordt voorgesteld. De Route-
kaart Natuur is onderdeel van 
de duurzaamheidsambitie van 
de gemeente Oss. 
 

Het is leuk, dat de wandel-
route, waaraan door Land 
schapsbeheer Oss is meege-
werkt, na door het magazine 
“Landleven” al te zijn uitgeroe-
pen tot “wandeling van de 
maand augustus”, nu wéér 
zo’n aandacht krijgt in de pers. 
(DR)  
 
www.wandelnet.nl  

www.uiterwaarde.nl 

 

Geslaagde  

Archeologiedagen 
 
De Nationale Archeologieda-

gen, die van 14 t/m16 oktober 
gehouden werden, zijn in Oss 
een enorm succes geweest. 
Ruim 1.700 personen bezoch-
ten het Pop-Up Archeologiehuis 
aan het Walplein in Oss. 
 
Echte zwaard in Oss! 
Die grote belangstelling was 
vooral te wijten aan het feit 
dat het bekende Vorstengraf-
zwaard, dat in het Rijksmu-
seum van Oudheden in Leiden 
is ondergebracht, voor één 
dag, op zaterdag 15 oktober, 
te zien was in Oss. Ook kwa-
men er heel veel mensen het 
kleine, maar unieke bronzen 
beeldje uit de Romeinse tijd 
bekijken, dat recent door ama-
teur archeoloog Julian Vendel-
mans nabij Maren-Kessel ge-
vonden is. Dit beeldje is nog de 
hele maand januari gratis te 
zien in Museum Jan Cunen. 
Ook de busexcursies. die naar 
het Vorstengrafmonument en 
archeologisch monument Paal-
graven werden gehouden, 
trokken veel passagiers. Beide 
monumenten worden - zoals 
bekend - door Landschapsbe-
heer Oss onderhouden. (DR)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Het vorstengrafzwaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS Wandelroute 

Ravenstein 
 
In de artikelenserie “Wandel-
route" die in de wekelijkse bij-
lage "&Magazine” van Brabants 
Dagblad wordt geplaatst, was 
op zaterdag 3 december de NS 
wandelroute Ravenstein aan de 
beurt onder de kop: “Miskend 
moois”.  

 
Overweldigende  
belangstelling 
Omdat het artikel ook in alle 
zusterkranten, inclusief het Al-
gemeen Dagblad, werd opge-
nomen, kwam het artikel onder 
de aandacht van maar liefst 
een miljoen lezers! Er kwam 
dan ook in het weekeind ná de 
plaatsing van het artikel een 
stroom van bezoekers af op de 
op 4 april van dit jaar ge-
opende wandelroute, die niet 
alleen door het land van Ra-
venstein, maar ook voor een 
deel door Gelders gebied loopt. 
“Wandelnet”, dat de route sa-
men met NS ontwikkelde, 
schat dat al meer dan 15.000 
mensen met de wandelroute in 
de hand het station van Raven-
stein zijn uitgegaan. Die kwa-
men voornamelijk uit de Rand-
stad. Die stroom wandelaars 
ging ook deels via het pontveer 
Demen-Batenburg van rederij 
Uiterwaarde naar de overkant 
van de Maas en was waar-
schijnlijk ook voor een groot 
deel debet aan de toename 
van 3152 gebruikers van het 
pontveer dit seizoen. 
 
Vier aandachtspunten 
In de getekende beschrijving 
van de 9 of 16 kilometer lange 
route zijn vier aandachtspun-
ten nader omschreven. Dat 
zijn: Raventein (Strijd en 
sloop), Klooster Soeterbeeck 
(Augustinessen), Dieden, (Ge-
spuis) en Demen (Architect 
Pierre Cuypers). (DR)  
 

 
 

 

Kansen in de  

Keten 
 
Op 20 oktober, tijdens de 
Dutch Agri Food Week, vond in 

de raadzaal van het gemeente-
huis in Oss de eindpresentatie 
plaats van het project “Kansen 
in de Keten”.* 
 
Ingrediënten uit de regio 
Het project “Kansen in de Ke-
ten” brengt consumenten, on-
dernemers, onderwijs en orga-
nisaties uit de regionale agro-
foodketen bijeen. Doel is om 
samen een kansrijk innovatief 
idee te ontwikkelen en samen 
te onderzoeken waar samen-
werking beter kan in de keten. 
Het idee draagt bij aan econo-
misch perspectief, verduurza-
ming en aansluiting van de on-
derwijsmarkt op de praktijk. 
Tijdens de Dutch Agri Food 
Week presenteerde startend 
ondernemer Tessa Ebbers tij-
dens een informele lunchsessie 
haar eindproduct. Wethouder 
Frank den Brok verzorgde na-
mens ”De kracht van Oss” een 
inleiding, waarna projectleider 
Cindy Hagenstein de aanwezi-
gen mee nam in het proces. 
Adviseur Huub Welles lichtte 
het verdienmodel toe en er 
werd gesmuld van de Deelbox. 
Marian Wagemakers, directeur 
van Dalco Food, leverde het 
idee voor “Kansen in de Ke-
ten”: kant-en-klare maaltijden, 
vervaardigd met verse ingredi-
enten uit de regio. Dit idee is 
in vier dialoogsessies met 
schakels uit de keten uitge-
werkt tot een compleet con-
ceptidee. Een vernieuwend 
concept, omdat het hier naast 
eten, vooral ook draait om 
“Ontmoeten”. Tessa Ebbers 

(start-up Puick Foods) en Den-
nis Zeegers (slagerij-traitteur 
Zeegers) pakten de kans op 
om het idee in de markt te zet-
ten. (DR)  
 
* ”Kansen in de Keten” wordt uit-

gevoerd in opdracht van “De Kracht 
van Oss”. Funding: Agrifood Capi-

tal, “De Kracht van Oss” en Food 

Up! Projectbegeleiding en realisa-

tie: Gemeente Oss en Sprangers 

Communicatie. Support: HAS Hoge-

school en Talentencampus Oss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH4Jbc4P7QAhXEOFAKHR6iA1cQjRwIBw&url=http://www.planwallpaper.com/images-christmas&psig=AFQjCNH_TJDW1rGC7h8nyDRcCogDJ-wmHA&ust=1482185314148878
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Oss omarmt  

Zuiderwaterlinie 

 
Tijdens het eerste grote Zui-
derwaterliniecongres dat op 30 
september in fort Isabella in 
Vught werd gehouden, heeft de 
gemeente Oss, samen met 24 
andere gemeenten en organi-
saties, de intentieovereen-
komst over de Zuiderwaterlinie 

getekend. Hiermee willen de 
ondertekenaars in de toekomst 
deze oudste, langste en meest 
benutte waterlinie van Neder-
land op de kaart gaan zetten. 
 
Tegen vijandelijke dreiging 
Tot het partnerschap van de 
intentieovereenkomst behoren 
o.a. de provincie Noord-Bra-
bant, alle 14 gemeenten langs 
de linie, de Brabantse water-
schappen, de ANWB, Staats-
bosbeheer en Brabants Land-
schap. De Zuiderwaterlinie, 
een minder bekende variant op 
de Hollandse Waterlinie, be-
staat uit een aaneenschakeling 
van 11 Brabantse vestingste-
den van Bergen op Zoom tot 
voorbij Grave en is hemels-
breed 160 kilometer lang. Tus-
sen Bergen op Zoom en Grave 
maken Steenbergen, Willem-
stad, Klundert, Zevenbergen, 
Breda, Geertruidenberg, Heus-
den, Den Bosch en Ravenstein 
deel uit van de verdedigingsli-
nie. Het was indertijd de we-
reldberoemde vestingbouwer 
Menno van Coehoorn die rond 
1700 een samenhangende ver-
dedigingslinie van alle boven-
genoemde steden maakte. Hij 
deed dat met een uitgebreid 
stelsel van dijken en sluizen, 
waarmee in geval van een vij-
andelijke dreiging van buiten, 
grote stukken land onder water 
gezet kon worden.  

 

 
 
 
 
 
 
LAW pad komt er aan 
De Zuiderwaterlinie is niet al-
leen belangrijk militair erfgoed, 

maar markeert ook nog altijd 
een culturele grens tussen 
Noord en Zuid, zand en klei, 
protestant en katholiek; voor-
bij de Zuiderwaterlinie begint 
een andere wereld!  
Er zijn al vergevorderde plan-
nen om langs de gehele zuide-
lijke waterlinie een LAW-wan-
delpad aan te leggen van zo’n 
260 kilometer lang, dat even-
tueel nog zou kunnen worden 
doorgetrokken naar Cuijk. Ver-
wacht wordt dat het pad, dat 
jaarlijks zo’n 15.000 wande-
laars zal kunnen trekken, er in 

2017 al kan liggen. De ge-
meente Oss wil door haar aan-
sluiting op de Zuiderwaterlinie 
het gebied van de meande-
rende rivier de Maas, waarin 
de historische stadjes Megen 
en Ravenstein met een rijke 
historie liggen, toeristisch en 
recreatief beter op de kaart 
gaan zetten. (DR)  
 
www.zuiderwaterlinie.nl 

 

Fairtrade  

Gemeente 
 
Oss is opnieuw Fairtrade-ge-

meente. Dat maakte Jochum 
Veerman,marketingmanager 
van Max Havelaar, bekend tij-
dens het Fairtrade-ontbijt dat 
op 3 november in het gemeen-
tehuis van Oss werd aangebo-
den aan Fairtrade-deelnemers 
en vrijwilligers. Dat ontbijt 
werd hen aangeboden door 
burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans en het Platform 
Global Goals. 
 
Groot vertrouwen in Fair-
trade keurmerk 
Sinds 2013 is Oss een Fair-
trade-gemeente. Steeds meer 
bedrijven, instellingen, zzp’ers. 
horeca en supermarkten in de 
gemeente gebruiken of verko-
pen Fairtrade-producten. De 
Fairtrade-werkgroep van Glo-
bal Goals zag het aantal onder-
steuners dit jaar naar de 100 
stijgen. De Fairtrade-gemeen-
tecampagne is in Nederland 
een enorm succes. Er zijn nu 
71 Fairtrade-gemeenten, 128 
gemeenten zij er mee bezig en 
5194 organisaties doen mee! 
De naamsbekendheid van het 
Fairtrade-keurmerk is hoog, 
namelijk 91% en 68& van de 
consumenten heeft een groot 
vertrouwen in het keurmerk. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Oss startte actie 
“Schoon belonen” 

 
Op 5 oktober heeft wethouder 
Johan van der Schoot bij NME-
centrum en kinderboerderij De 
Elzenhoek het startsein gege-
ven voor de actie ”Schoon be-
lonen”. De gemeente Oss wil 
het zwerfafval verminderen. 
Ook wil men goed te recyclen 
afval meer stromen. Organisa-
ties en scholen gaan hierbij 
helpen door deel te nemen aan 
de actie 
 

Dekkend beloningsysteem 
in 2018 
Het project is een onderdeel 
van VNG (Vereniging Neder-
landse Gemeenten), Natuur en 
Milieu en het Afvalfonds Ver-
pakkingen.  
Men gaat scholen en sportclubs 
belonen voor het inzamelen en 
opruimen van kleine plastic 
flesjes en drankblikjes. Voor 
iedere volle afvalcontainer krij-

gen de deelnemende scholen 
en organisaties 5 euro vergoed 
van de gemeente. Ze kunnen 
dit bedrag besteden voor hun 
school of club. Deelnemers 
gaan ook zwerfafval opruimen 
rondom hun school of sport-
park. Deze actie is onderdeel 
van een landelijke pilot. Deel-
nemende gemeenten kunnen 
hun eigen draai geven aan de 
actie. Einddoel van de pilot is 
om er achter te komen welk 
beloningssysteem leidt tot de 
grootste vermindering van 
zwerfafval. Uiteindelijk moet er 
in 2018 een landelijk dekkend 
beloningssysteem worden ge-
realiseerd. (DR)  
 

Record aantal  
activiteiten ”Nacht  

van de Nacht” 
 
De twaalfde editie van de 
“Nacht van de Nacht” die op 
zaterdag 29 oktober gehouden 
werd, was groter dan ooit: met 
45.000 bezoekers (5.000 meer 
dan vorig jaar), 468 activitei-
ten door heel Nederland (350 
in 2015) en 145 gemeenten die 
de lichten doofden (vorig jaar 
138). 
 
In 2017 reclameverlichting 
centraal 
De Natuur- en milieufederaties 
organiseren de Nacht ieder 
jaar om aandacht te vragen 
voor de schoonheid van de 
nacht, met als doel Nederland 
weer langzaam wat donkerder 
te maken. Door het hele land 
werden er allerlei verschillende 
activiteiten georganiseerd, van  

sterrenkijkavonden en wande-
lingen tot vaartochten, concer-
ten en fotografiecursussen.  
Ook in Brabant was de nacht 
dit jaar weer een groot succes. 
Er stonden zeker 40 activitei-
ten geregistreerd (5 meer dan 
vorig jaar) en maar liefst 16 
gemeenten deden mee. Ook 
het weer zat erg mee deze 
nacht en zorgde er voor dat 
alle activiteiten een groot suc-

ces waren. Dit jaar heeft men 
zich binnen de campagne ge-
richt op de openbare verlich-
ting, volgend jaar staat recla-
meverlichting centraal. (DR)  
 
www.bmf.nl 

 

Pas op voor eiken-
processierups! 
 
Het voorjaar van 2017 kan wel 
eens het seizoen van de eiken-
processierups worden! Die ver-
wachting is gebaseerd op het 
grote aantal eikenprocessie-
vlinders dat dit voorjaar is ge-
signaleerd. 
 
Irritatie door brandharen 
Het is aannemelijk dat de 
sterke toename van het aantal 
vlinders zich volgend voorjaar  
vertaalt in een sterke groei van 
de populaties eikenprocessie-
rupsen en de daarmee gepaard 
gaande overlast voor mens en 
dier. Want de rups heeft 
brandharen die huid, ogen en 
luchtwegen irriteren. Wat de 
oorzaken zijn van de te ver-
wachten toename van de rup-
sen is nog onduidelijk. Mogelijk 
zijn er dit jaar minder nesten 
bestreden. Als nesten niet ge-
ruimd worden, kan er wel een 
vervijfvoudiging van de popu-
latie ontstaan in het opvol-
gende jaar. De eikenprocessie-
rups dook 25 jaar geleden voor 
het eerst op in Noord-Brabant 
en sinds die tijd heeft de rups 
zich verder verspreid over het 
gehele land! (DR)  

 
 

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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Unie van 

Bosgroepen  
 
Dit jaar bestaat de Unie van 
Bosgroepen 25 jaar. Dat 
vierden de 3 bij de Unie 
aangesloten regionale 
bosgroepen, Noord-Nederland, 
Midden-Nederland en Zuid-
Nederland, met bijeenkomsten 
door het hele land, waarbij 

men terug ging naar de basis 
van beheer van bos en natuur, 
steeds vanuit een andere 
invalshoek. 
 
Adviseren en ontzorgen 
De Bosgroepen zijn onafhan-
kelijke coöperatieve vereni-
gingen - zonder winstoogmerk 
- van en voor particulieren, 
stichtingen, landgoedeigena-
ren, kloosters, zorginstellingen, 
natuurbeschermingsorganisatie
s, waterleidingbedrijven en 
overheden zoals waterschap-
pen en gemeenten. 
De drie groepen hebben in 
totaal ca 1.200 leden, die 
samen zo’n 400.000 hectare 
natuur en bos bezitten. De 
bosgroepen adviseren en 
ontzorgen hun leden bij het 
beheer van hun natuurbezit. 
Hun vakmanschap richt zich op 
alle onderdelen van beheer, 
van visievorming en advies tot 
beheer, beheersplan en 
uiteindelijk de uitvoering in het 
veld. De aanpak is realistisch 
en doelgericht, gebaseerd op 
deskundigheid, jarenlange 
ervaring en de kennis van de 
nieuwste ontwikkelingen. 
 
Beheersovereenkomsten 
De Bosgroep Zuid Nederland, 
waaronder onze provincie valt, 
is opgedeeld in 5 secties, t.w. 
West- Brabant en Zeeland, De 
Kempen, Noordoost-Brabant, 
Noord-Limburg en Zuid-
Limburg en heeft 375 leden. 
Haar diensten zijn onder-
verdeeld in: “Natuur en eco-
logie”. “Bosbeheer en hout” en 

”Subsidies en beleid”. De bos- 
en natuurterreinen in onze 
regio bestaan voor een groot 
deel uit jonge heideontgin-
ningen, waar in de jaren 20-30 
van de vorige eeuw voor-
namelijk naaldbos is geplant. 
Het huidige bosbeeld is echter 
gevarieerder, o.a. door het 
geïntegreerde bosbeheer. In 
deze bossen liggen een aantal 
mooie vennen en heide-
terreinen. De regio Noordoost-
Brabant, met als regiomanager 
Twan van Alphen, heeft circa 
70 leden. De meeste hiervan 
zijn particulieren met een 
relatief klein bosbezit. 23 van 
de 25 gemeenten binnen de 
regio zijn lid. Het gemeentelijk 
bosgebied varieert tussen de 
50 en bijna 1.000 hectare. Een 
aantal gemeenten, waaronder 

ook Oss, heeft een beheero-
vereenkomst met de Bosgroep, 
wat betekent dat de Bosgroep 
het gehele bosbeheer van de 
bos- en natuurterreinen voor 
haar rekening neemt. Vandaar 
dan ook dat Bosgroep Zuid de 
uitdunningswerkzaamheden in 
de bosgebieden van Oss-Zuid 
in de herfst en winter van 
2015, samen met de gemeen-
te, heeft uitgevoerd.  

Samen met de Bosgroep en de 
gemeente werd ook het 
herplantingsplan voor het 
Vierwinden- en Docfabos 
gemaakt. Onze vrijwilligers 
voerden dat plan dit voorjaar 
uit en plantten 6.450 jonge 
boompjes en struiken in beide 
bosgebieden. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
www.bosgroepen.nl 

 
Op zoek naar 

uilensporen 
 
Natuurcentrum De Maashorst 
organiseert op zaterdagavond 
21 januari o.l.v. IVN natuur-
gidsen een uilenwandeling in 
het donker: ”Op zoek naar 
uilensporen” De wandeling 

start om 20.00 uur bij het 
natuurcentrum aan de 
Slabroekseweg in Nistelrode. 
 
Uilententoonstelling 
De wandeling in het donkere 
bos is ook heel leuk en 
interessant voor kinderen. De 
kosten voor deze spannende 
avondwandeling bedragen 5 
euro voor volwassenen en 2.50 
euro voor kinderen. Na afloop 
is er een beker warme 
chocolademelk in het 
natuurcentrum en kan er nog 
een kijkje genomen worden in 
de uilententoonstelling. Want 
het Natuurcentrum besteedt de 
hele maand januari volop 
aandacht aan uilen. Er is een 
mooie verzameling te zien van 
uilen die op de Maashorst 
voorkomen. Ook zijn 
uilenballen te bekijken en 
allerlei  leuke weetjes te 
zien,die met uilen te maken 
hebben .Het is verplicht om 
voor de wandeling een plaats 
te reserveren. Dat kan aan de 
infobalie van het natuurcen-
trum. (DR)  
 
 
 
 
 
 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Donkere dagen voor 

Kerstmis 

 

Wat is het al weer lang geleden dat we een echte witte 
Kerst hebben gehad. Het wordt steeds warmer en 
Trump maar roepen dat het verzinsels zijn van linkse 

wetenschappers. Helaas was dat maar zo, we kunnen 
het aan van alles merken dat hij ook hiermee de plank 
mis slaat. 

De natuur rondom ons reageert langzamerhand steeds 
heftiger op die veranderde omstandigheden. Perioden 
van droogte en mooi weer wisselen af met zeer nat 

weer. Winters met temperaturen van rond de 5 graden 
plus gemiddeld zijn geen uitzondering. Laatste Elfste-
dentocht in 1997 en daarna bijna nog eentje, maar een 
echte langdurige periode van aanhoudende vorst zit er 
nauwelijks meer in.  

Ik ben geboren in 1942 op de dag dat de lente begon, 
maar mijn moeder droeg me 10 dagen later door dikke 

sneeuw naar de kerk om gedoopt te worden. Wie herin-
nert zich niet de winter van 1963, de IJssel was dicht-
gevroren, de veerdienst Enkhuizen-Stavoren werd on-
derhouden door auto's die over het ijs reden. Zelfs de 
ANWB reed de route voor pechgevallen. Onderweg was 
er een mobiele benzinepomp op het ijs, fantastisch. De 
meest aansprekende sportprestatie van de 20e eeuw 

werd geleverd door de winnaar van de Elfstedentocht 
dat jaar, Reinier Paping. Een vriend van mij die dat jaar 
ook meereed werd na middernacht van het ijs gehaald 
met bevroren ogen en tenen. Hij heeft er gelukkig niets 
aan over gehouden. 

In de jaren dat ik misdienaar was, herinner ik me de 

nachten dat ik in de kerstnacht naar het klooster in mijn 
geboortedorp liep, vaak in de knisperende kou en door 
een dik pak sneeuw. Na drie missen gediend te hebben, 
ja zo ging dat toen nog, werd ik thuis onthaald door 
mijn vader en moeder, met de lekkere warme kachel 
aan, op een heerlijk ontbijt met balkenbrij en kersstol. 
Het water loopt me nog in de mond.  

Schaatsen op de uiterwaarden van de IJssel, achter de 
meisjes aanzitten om ze met sneeuw in te wrijven, 
sneeuwballengevechten houden, sneeuwkastelen bou-
wen, zal het ooit nog terugkomen?  

De kleine ijstijd die voorspeld was voor de jaren 90 van 
de vorige eeuw was snel voorbij, El Nino gooide roet in 
het eten. 1997 was de laatste Elfstedentocht. Laten we 

hopen dat de politici van de wereld de wijsheid vinden 
om die maatregelen te treffen die er voor zorgen dat we 
weer een Elfstedentocht kunnen houden en wel wat va-
ker dan afgelopen 20 jaar. 

Ik wens iedereen een fantastisch nieuw jaar met als het 
effe kan een lekkere winter. Dat is gezond en goed voor 

van alles, vooral de natuur. 

Beschouwer 
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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 Hooff (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 2017 
 
Januari 

Vrijdag 6, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27 
 
Februari 
Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24,  
 
Maart 
Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24, 

zaterdag 25 (Landelijke schoonmaakdag) 

 

Mariette           Janny 

Johnny 

Mutaties  
Vrijwilligersgroep 
 
Voor de eerste keer in ons be-
staan, zijn er de afgelopen drie 
maanden meer vrijwilligers af-
gevallen dan er bij kwamen. 
We begroetten drie nieuwe 
vrijwilligers: Marij van der Ven 
(60) uit Heesch, die vanaf 15 
november in de tuinderij werkt 
en Simon Derwijn (68) die op 3 
december voor het eerst mee-
werkte in de Kesselse Waard. 
Simon woont in een voormalige 
pastorie in Maren-Kessel (een 
rijksmonument). De fruitbo-
men in zijn tuin, die op de mo-
numentenlijst staan, het histo-
rische kerkpad en dito kerk-
hofje bij zijn huis zijn sinds 
kort ook een onderhoudspro-
ject van landschapsbeheer 
Oss. De derde nieuwe vrijwilli-
ger is Jo van de Langenberg 
(62) uit Oss, die als verpleeg-

kundige werkt in het zieken-
huis in den Bosch. 
Jo werkte voor het eerst mee 
op de natuurwerkdag in Dieden 
en zal, na zijn pensionnering in 
mei volgend jaar, regelmatig 
komen werken 
Afgevoerd werden zeven vrij-
willigers: Anton Aarts, Irma 
Aussems, Maarten van der 
Kraan, Dominique Pieters, Adri 
de Ruijter, Jeroen de Vries, 
Wim de Vries en Onno van der 
Zalm. Het totaal aantal vrijwil-
ligers bedraagt nu 112. (DR)  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Na vrijwilliger 

 
Vrijwilligers in 
nieuwe jacks 
 
Sinds kort loopt een groot aan-
tal van onze vrijwilligers in een 
mooi nieuw en warm jack met 
bontvoering en met ons logo er 
op, dat in een handomdraai 
kan veranderen in een body-
warmer. 
 
Alle soorten werkkleding 
Die jacks werden geleverd door 
P. van Schijndel Sport- en Be-
drijfskleding uit Geffen, welk 
bedrijf ook veel klanten heeft 
vanuit de agrarische sector, 
schildersbedrijven en de indu-
strie- en transportwereld. 
Naast jacks leveren de eigena-
ren Patrick en Ilze van Schijn-
del o.a. óók schoenen, werk-
broeken, truien, vesten, polo’s 
en thermokleding. De winkel 
aan de Kloosterstraat 5b is ge-
opend van dinsdag t/m vrijdag 
van 16.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 
uur. (DR)  

 
06-21551083 

info@pvskleding.nl  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marij van der Ven 

Simon Derwijn 

Jo van de Langenberg 

25 maart 2017 

Zwerfafvaldag 
 
Op zaterdag 25 maart ruimt 
Landschapsbeheer Oss, 
evenals vorig jaar, in tal van 
haar beheersgebieden en 
een deel van de bebouwde 
kommen van de gemeente 
Oss, weer het zwerfafval op. 
 
Zet datum in agenda!!! 
Vorig jaar haalden 565 vrij-
willigers, op zo’n 40 loca-
ties, maar liefst 6780 kilo 
rommel uit de natuur en de 
stad. We hopen dat op 25 
maart volgend jaar zowel 

het aantal vrijwilligers als 
het opgeruimde kilo’s zwerf-
vuil weer veel hoger zullen 
liggen. Noteer dus alvast die 
datum in uw agenda!! En 
bezoek regelmatig onze 
website voor meer informa-
tie over de zwerfafvaldag. 
(DR) 
 
Landschapsbeheer-oss.nl 

Terugblik op 2016, 
wat cijfers 
 
Zoals jullie weten houden we 
van alles wat we doen een re-
gistratie bij over opkomst en 
urenbesteding. Het totaal aan-
tal uren over het afgelopen 
jaar lag op ca 16.000, tegen 
15.500 vorig jaar! Dus weer 
een record!  
 
Daarvan kwamen er ca 3.450 
voor rekening van de weke-
lijkse werkdagen. 2.900 uren 
werden besteed aan de extra 
werkdagen, inclusief inloopacti-
viteiten op de Tolstraat. We 
zijn 3.700 uren bezig geweest 
op de Landerij VanTosse (tuin-
derij, hopveld, cranberry's en 
markten).  
Speciale opdrachten waren ook 
nog eens goed voor 1.000 uren 
(fietsknooppunten, bouw bijen-
stal en timmerwerkplaats).  
De overige uren werden be-
steed aan project- en werklei-
ding en beheerder Tuinderij 
(4.000 uren), financiële admi-
nistratie (700 uren) en be-
stuursuren (overige). (HS)  
 

 
06-21551083 
info@pvskleding.nl  

mailto:info@pvskleding.nl
mailto:info@pvskleding.nl

