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Kopij 
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 juni 2018. 
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Nieuws  

Landerij VanTosse 
 

Paddenstoelenteelt  
uitgebreid 
 
Deze winter zijn we druk bezig geweest met de uitbreiding 
van de paddenstoelenteelt op de Tuinderij. Maar liefst 500 
stammen, geënt met shiitake hebben inmiddels een 
plaatsje gekregen onder de bomen op de tuinderij. Hier-
door is het nu een serieuze teelt geworden, waarvan we de 

opbrengst zoveel mogelijk in de streek willen gaan afzet-
ten.  
De shiitake is een van de lekkerste eetbare paddenstoelen 
en heeft een hoge voedingswaarde. Hij kan goed worden 
gedroogd zonder dat de smaakeigenschappen verloren 
gaan. Vanwege de gezonde samenstelling wordt het dan 
ook steeds vaker toegepast als vleesvervanger in vegetari-

sche gerechten. In de oosterse keuken wordt hij veel ge-
bruikt in roerbakgerechten, maar ook in de Nederlandse 
keuken zijn er voldoende manieren om de shiitake te ver-
werken (zie voor recepten en bereidingstips van shiitake 
(en overige groente) de leuke website https://groente-
groente.nl, de moeite waard!). De paddenstoel groeit op 
harde houtsoorten zoals eik, beuk of tamme kastanje en 

komt van nature voor in China en Japan.  
Aan de shiitake worden verscheidene medicinale kwalitei-
ten toegeschreven. Zo zou het immuunsysteem worden 
ondersteund waardoor regelmatige shiitake-eters beter ge-
wapend zijn tegen ziekten. Daarnaast wordt het genoemd 
als preventiemiddel tegen kanker en als middel om het 

cholesterolgehalte te verlagen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tweede entreepunt in  
voorbereiding 
 
Na het entreepunt aan de Cereslaan (waar we veel mooie 

reacties op krijgen) is nu het entreepunt aan de Mugheu-
velstraat aan de beurt. Inmiddels hebben we het hout al 
klaarliggen: ca 8o Douglasstammen, afkomstig uit het 
Herperduin, zullen worden verwerkt in dit entreepunt. 
Onze technische mensen Piet Geurts en Peter Nederkoorn 
buigen zich op dit moment over de inwendige constructie 

die ervoor moet zorgen dat het bouwwerk de nodige stabi-
liteit krijgt en behoudt. Het is de bedoeling dat dit entree-

punt gedurende de zomer wordt gerealiseerd. 
 
Henk Smouter 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impressie entreemuur Mugheuvelstraat 
 

Nederland Hopland? 
 
Het is wel te verwachten natuurlijk. Met de onstuimige 
groei van het aantal speciaal bierbrouwerijen komt onver-
mijdelijk de behoefte aan lokaal geteelde grondstoffen om 
de hoek kijken. Vooral rond de teelt van hop zien we 
steeds meer initiatieven ontstaan. Dit heeft geleid tot de 

oprichting van het platform Nederlandse Hoptelers (waar 
de Landerij VanTosse inmiddels ook bij is aangesloten). 
Doelstelling is om alle initiatieven in beeld te brengen en 
vooral de kennis over de hopteelt te vergroten. Er is een 
levendige discussiegroep op Facebook ontstaan, waar al-
lerlei onderwerpen aan bod komen.  
De oogst 2017 van ons eigen hopveld is inmiddels geana-

lyseerd. Uit de resultaten bleek dat de alfazuurgehaltes 
(een maat voor kwaliteit) zeer vergelijkbaar waren met de 
literatuurgegevens. Dit geeft vertrouwen dat we op de 
goede weg zijn, al moet er nog zeker e.e.a. gebeuren aan 

de teelttechniek en manier van oogsten en verwerken. 
Maar al doende krijg je ervaring en met gebundelde kennis 

uit het genoemde platform moeten we een eind kunnen 
komen. 
 
Henk Smouter 
 

Brouwgerst 
 
Op onze akkers neemt het aandeel brouwgerst een steeds 
grotere plaats in. Onder brouwgerst vallen speciaal gese-
lecteerde gerstrassen die geschikt zijn om te vermouten 
tot gerstemout voor de bierproductie. Belangrijk criterium 
is dat het eiwitgehalte van de gerst niet te hoog mag zijn 
(10-11%). Gerst, afkomstig van de Landerij VanTosse, 

voldoet hier ruimschoots aan en wordt nu al geleverd aan 

de Maashorst Whisky Distilleerderij bij de productie van 
Maashorst whisky. Ook heeft de Muifelbrouwerij in Berg-
hem van onze (gemoute) gerst al een speciale IPA gebrou-
wen. Ook hier staan we voor een ontwikkeling waarin we 
lokale ondernemers kunnen voorzien van goede kwaliteit 

lokale producten.  
 
Henk Smouter 
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Netwerk  

Groen-Blauw-Natuur 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen genoemd 

EHS, Ecologische Hoofdstructuur) is het Nederlands net-
werk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebie-
den. Het NNN moet natuurgebieden beter verbinden met 

elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Ook 
rondom Oss zijn gebieden die deel uitmaken van het NNN, 
zoals de Maashorst/Herperduin.  
De gemeente Oss heeft de ambitie het NNN te verfijnen 
met het eigen gemeentelijke Netwerk Groen-Blauw-Na-
tuur. De projecten GBN (vastgelegd in de zgn. Routekaart) 
liggen verspreid over de gehele gemeente. Op basis van 

het landschap en de ontstaansgeschiedenis is onderscheid 
gemaakt in de gebieden: Maasgebied (uiterwaarden en oe-
verwal), Polder, Dekzand en Dorp & Stad.  
 
Landerij VanTosse 
Voorbeeld van een lopend project binnen de GBN is de 

Landerij VanTosse. Hier is een begin gemaakt met de rea-

lisatie van de zgn. Groene Long in het gebied Geffen-Oss-
Berghem-Herpen, de zogenaamde dekzandrug. In de Lan-
derij VanTosse wordt ingezet op landschaps- en natuuront-
wikkeling, veranderend landgebruik en de ontwikkeling 
van een voedsellandschap. Ontsnipperingsmaatregelen, 
zoals de aanleg van faunatunnels onder Hescheweg dragen 

bij aan de ontwikkeling van een groene verbindingszone 
zonder barrières voor dieren. Dit project is in 2013 gestart 
in het kader van het subsidieprogramma Landschap van 
Allure “de Maashorst”. 
 
Landschapsontwikkeling Oss-Geffen 
Als tweede project is begin 2018 het project Landschaps-

ontwikkeling Oss-Geffen gestart, dat inzet op landschaps-
versterking, natuurontwikkeling en -beleving.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Landschapsbeheer Oss, Stichting Arboretum en Natuurbe-
leving Geffen (SANG) en Landschapsbelang Maasdonk zijn 

(verenigd in een projectgroep) de trekkers voor dit pro-
ject, met de gemeente Oss als opdrachtgever.  
Inmiddels zijn ca 25 deelprojecten gedefinieerd, gericht op 
landschapsversterking (aanleg houtsingels, aanplant bo-

men, inrichting bijenlandschap), herstel historische land-
schapselementen (beekloop, oude binnendijk Beerse over-
laat) en op beleving (wandel- en fietsroutes). Eind 2018 

moeten deze deelprojecten zijn gerealiseerd. 
 
Landschapsontwikkeling Haag/Bus 
Als derde projectgebied is het gebied tussen de Hesche-
weg en de N329 van belang, waardoor de gehele (zuide-
lijke) groene long gecompleteerd kan worden. Ontwikke-
lingen in dit gebied zijn met name gericht op de realisatie 

van een blauwe (natte) verbinding tussen het gebied Rijs-
vennen en de Geffense Bosjes (aanleg poelen, reconstruc-
tie oude beeklopen), de aanleg van houtwallen en -singels 
en recreatieve voorzieningen (fiets- en wandelpaden). 
Daarnaast zijn in dit project de resterende ontsnipperings-
maatregelen voor de gehele Groene Long opgenomen 

(aanleg faunavoorzieningen onder de N329 en Cereslaan), 

inclusief landschappelijke inrichting van de bijbehorende 
aanloopgebieden. Voor een aantal deelprojecten (aanleg 
fietspaden, landschappelijke inrichting en realisatie blauwe 
verbindingen) is Landschapsbeheer Oss als projecttrekker 
aangewezen, in opdracht van de gemeente Oss. Deze 
deelprojecten maken deel uit van het alternatieve maatre-

gelenpakket dat is opgesteld naar aanleiding van het niet 
doorgaan van de aanleg van het ecoduct over de N329. 
Bij alle voorgenoemde projecten zullen de vrijwilligers van 
alle genoemde organisaties een belangrijke rol spelen. Er 
moet veel worden aangeplant, wat veel handwerk bete-
kent. Naar het zich laat aanzien zal dit vooral in het ko-
mende najaar en winter op het programma staan. 

 
Henk Smouter 
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Zaterdag 24 maart  

Opschoondag Oss en 
Schone Maas 
 
Landelijke aftrap van de Opschoondag vindt plaats bij 
Landschapsbeheer Oss!!! 

 
Het was de landelijk overkoepelende instantie Nederland 
Schoon ook al opgevallen, daar in Oss zijn ze goed bezig 
met de Opschoondag. Om ons hiervoor te bedanken en 
een hart onder de riem te steken voor de toekomst heeft 
Nederland Schoon besloten om de kick off voor alle lande-
lijke acties, die op 24 maart plaatsvinden, in Oss te hou-

den. Dat betekent ook veel landelijke publiciteit voor onze 
organisatie, is toch maar mooi weer meegenomen! Voor 
nadere info over deze opening zie onze site www.land-
schapsbeheer-oss.nl. Daar is ook alle informatie te vinden 
over de definitieve invulling van de Opschoondag. 
Dit jaar is vooral de nadruk gelegd op deelname van de 

scholen aan de Opschoondag. En dat is heel erg goed ge-

lukt. Alle scholen zijn intensief benaderd met als resultaat 
28 deelnemende scholen. Verdeeld over 21 basisscholen, 
3x voorgezet onderwijs, 1x middelbaar onderwijs, 1x spe-
ciaal onderwijs en 3x buitenschoolse opvang, gaan bijna 
3100 leerlingen uit diverse klassen aan de slag. Dit doen 
ze niet op 24 maart, maar in de weken van 5 t/m 19 

maart. Dit om organisatorisch alles in goede banen te kun-
nen leiden.  
 
24 maart is dus de landelijke datum van de Opschoondag. 
We hebben voor die dag vijftien locaties geselecteerd waar 
gewerkt gaat worden. Vaak zijn dit ook onze eigen natuur-
werklocaties zoals Ossermeer en Hemelrijksewaard, maar 

ook op een aantal andere locaties wordt gewerkt. Er is 
ruime bekendheid gegeven aan deze Opschoondag, di-
verse vrijwilligers en verenigingen hebben hun deelname 
toegezegd. Uiteraard zullen ook de vrijwilligers van Land-

schapsbeheer Oss in ruime mate vertegenwoordigd zijn op 
de diverse locaties. 

 
Speciale aandacht tijdens de Opschoondag is voor het pro-
ject Schone Maas. Iedereen heeft ondertussen wel eens 
ooit gehoord over de “plastic soep” die in vele zeeën en 
oceanen dood en verderf zaait onder de vissen en onder-
waternatuur. Insteek van dit project is om te voorkomen 
dat plastic afval in de Maas terecht komt. We hebben 

daartoe tijdens de Opschoondag enkele locaties langs het 
Deelenkanaal en in de uiterwaarden/natuurgebieden langs 
de Maas geselecteerd als opruimlocatie. In dit kader wor-
den Keent, Kesselse Waard en Hemelrijkse Waard als zo-
danig meegenomen.  
 
Rest mij nog, zonder anderen tekort te doen, dank te zeg-

gen aan de medewerkers van ons projectgroepje die dit 

project hebben voorbereid en druk zijn geweest met de 
uitvoering. Dank aan de gemeente Oss, Nynke Stein en 
Thijs Roosmale, dank aan onze eigen vrijwilligers Erik Me-
gens en Hans Hurkmans en dank aan Annie Martens voor 
het vele geleverde werk. 

 
Tonnie van Hooff 
 

Doe mee!!! En schrijf je in via: 

www.landschapsbeheer-oss.nl 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Speciale aandacht voor de scholen, die een schatkist met 
inhoud mee krijgen…. 
 

Bijen- en insectenhotels 
 
Slapen bijen tegenwoordig ook al in hotels? Ja, eigenlijk 
wel, maar ook in de natuur zelf zijn veel mogelijkheden 
voor nestgelegenheid voor met name bijen en insecten. 
We hebben het dan niet over de honingbijen die netjes bij 

hun imker in de kast kruipen, maar over de wilde bij.  
Heel terecht is er veel aandacht voor de bijenstand, heel 
veel initiatieven. Zo ook bij het waterschap Aa en Maas, 
die op hun locatie van de zuivering in Oijen op hun terrein 
een gebiedje voor de bijen hebben ingericht. Wij hebben 
daar een bijenhotel voor gebouwd. Op de foto onze trotse 
bouwers, hij is nog niet af zoals is te zien, maar dat komt 

goed. 
Behalve dit grote bijenhotel gaan we de komende maan-
den nog maar liefst 10 wat kleinere bijenhotels maken. 
Deze komen te staan op diverse plekken langs een 15 km 

lange bijenroute zoals die ergens in Landerd is uitgezet. 
Ook de gemeente Oss denkt na over mogelijkheden voor 

bijenroutes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bijenhotel in aanbouw bij het Waterschap 
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Natuurspeeltuin Megen  

6 mei open 
 
Op zondag 6 mei om 11 uur zal de natuurspeeltuin “Graaf 

van Megen” aan de Maasdijk in Megen officieel geopend 
worden. In de natuurspeeltuin is ook een speciale bewe-
gingsroute aangelegd, waar jong en oud oefeningen kun-

nen doen. Die bewegingsroute werd vorig jaar in juli al in 
gebruik genomen. 
 
Speelplekken met historische achtergrond 
Op een braakliggend perceel van circa 1000 vierkante me-
ter, bij de uiterwaarden van de Maas en naast het voetbal-
veld van Ulysses, heeft een groepje bewoners van Megen 

een natuurspeeltuin opgezet. Voor het ontwerp zorgde 
landschapsarchitect Else Marie Sonnemans uit Macharen. 
Diverse fondsen, waaronder het Oranjefonds, VSB-fonds 
en Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben een bedrag be-
schikbaar gesteld voor de realisatie van de speeltuin.  
 

Het achterliggende idee van de bewoners, onder aanvoe-

ring van Jessica Nab, was dat bewegen in de natuur goed 
is voor de sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van 
een kind. Het belangrijkste is dat kinderen onbekommerd 
kunnen spelen. De natuurspeeltuin is ingericht volgens 
principes van de natuur: natuurlijke materialen, inheemse 
beplanting en creatief vormgegeven reliëf. De opzet van 

de speeltuin is gebaseerd op de geschiedenis van Megen, 
eertijds een ommuurd zelfstandig graafschap met vier 
poorten.  
 
Alle speelobjecten hebben te maken met die historie, zoals 
een gevangenentoren, een ommuring, een hindernisbaan 
en een kasteel met verborgen kamers. En krijgen de kin-

deren van het spelen trek in eten, dan kunnen ze, net als 
vroeger toen je rechtstreeks van het land kon eten, in de 
tuin op zoek gaan naar bessen, appels en noten. Land-
schapsbeheer Oss heeft aan de realisatie van de natuurs-

peeltuin ook een steentje bijgedragen. We maakten er de 
toegangspoort, twee picknicksets en - samen met Vak-

school de Singel uit Oss - een wiebelbrug. Ook leverden 
we wilgentenen waar de kinderen een hut van kunnen ma-
ken. 
 
Dick Roza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Impressie van de Natuurspeeltuin in Megen 

 

Waar werkten we? 
 
Van de twaalf geplande werkochtenden in de afgelopen 
periode vervielen er drie wegens slechte weersomstandig-
heden, namelijk die van 8 en 13 december en 17 januari. 

Wilgen knotten was op zeven van de overgebleven dagen 
weer de voornaamste bezigheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oude fruitboomgaard werd vakkundig gesnoeid 
 

Wilgen en zwerfafval 
Zoals aan de Maasdijk in Megen (waar we ook nog bos-
plantsoen inkortten) en aan de Meerdijk en bij de brug bij 
de Hertogswetering aan de Oijenseweg. Daar verwijderden 

we ook houtopslag tussen de griendjes en vervingen palen 
van de blauwe wandelroute. Ook de wilgen aan de Her-
togswetering in Herpen, in de Velmer in Maren-Kessel en 
in Demen moesten er aan geloven. In Herpen snoeiden we 
ook de struiken langs het fietspad. Een aparte klus was het 
uitdunnen van de zeer verwaarloosde groenstrook aan de 
Achterschaijksestraat, nabij de nieuwe wijk de Horzak. 

Vooral ook het opruimen van de vreselijke rommel in de 
brede sloot langs die straat was een hele klus. We visten 
er bijna 20 autobanden en ca. 4 kubieke meter zwerfafval 
uit het water en van de taluds. Wandelaars die van de 

nieuwe wijk naar het Ossermeer wandelen, zullen dank-
baar zijn met onze actie. De laatste werkdag op 3 maart 

bij Kasteel Oijen was - ondanks het winterse weer - ook 
zeer geslaagd. Voor het Waterschap snoeiden we er oude 
wilgen en voor Natuurmonumenten knapten we de oude 
fruitboomgaard van het kasteel weer helemaal op. De ge-
middelde opkomst de afgelopen drie maanden bedroeg 
bijna 30 vrijwilligers per ochtend. 
 

Kleine dagklussen 
Naast de werkzaamheden van de natuurwerkgroep voerde 
de (steeds groter wordende ) dinsdaggroep van de Tol-
straat de afgelopen maanden een groot aantal zeer ver-
schillende klussen uit. Zoals speeltoestellen en meubilair 
plaatsen in de Natuurspeeltuin in Megen, het herstellen 
van toestellen aan de trimbaan in het Docfabos, het knot-

ten van fruitbomen in Ravenstein, het plaatsen van ban-

ken, poorten en hekken, op tal van plaatsen het rooien en 
opruimen van bomen en het plaatsen van een dassen-
scherm aan de Wilpertslaan in Oss. 
 
Dick Roza 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contributie Vriendenclub 
Zoals we in onze vorige uitgave bekend maakten, werd de jaar-
lijkse contributie van de vriendenclub verhoogd van €8 naar 
€10. De eerste verhoging sinds 2007. Talloze leden betaalden 
voor dit jaar hun contributie al, maar degenen die nog niet be-
taalden willen we vriendelijk verzoeken hun bijdrage zo spoedig 
mogelijk over te maken op onze bankrekening NL 94 RABO 0170 
4198 94 t.g.v. penningmeester Landschapsbeheer Oss o.v.v. 
“Vriendenclub 2018” Een advies: geef uw bank opdracht uw con-
tributie automatisch af te schrijven. (DR) 
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Laatste tien bomen  

Arboretum Geffen geplant 
 
Op een zondag, 18 februari, gingen in Arboretum Geffen 

de laatste tien bomen de grond in. In totaal staan er nu 
zo’n 80 solitaire bomen op de oude vuilstort aan de Ker-
kesteeg. Het terrein van 2,5 hectare is nu vol, maar het 

bestuur is in een vergevorderd stadium van onderhande-
lingen met de gemeente over uitbreiding van het terrein. 
 
Boom als compensatie 
Met het planten van de eerste boom, een 22 jaar oude Ko-
ningslinde, op 31 december 2014 door wethouder Ben 
Brands en oud-burgemeester Roel Augustijn van Geffen, 

werd het plan van Harry Peters en Jan-Hein Stadhouders, 
initiatiefnemers van het arboretum, werkelijkheid en kon 
de “Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen” verder 
met de invulling van het terrein. Op 1 januari 2015 werd, 
als symbool van de toetreding van Maasdonk bij de ge-
meente Oss, de tweede boom, een (eveneens 22 jaar 

oude) iep geplant. Daarna kwamen er op latere plantdagen 

nog vele bomen bij. Zo plantte burgemeester Wobine Buijs 
een sierkers als compensatie van een B&W-handelsmissie 
naar Vietnam.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Laatste boom met bier en neutje 
Op de plantdag van 18 februari was het gezellig druk in 
het Arboretum. Er werd koffie, soep en krentenbrood ge-
serveerd. Nadat voorzitter Harry Peters om 9.45 uur de 

dag had geopend, werd er tot 13.00 uur elk kwartier een 
boom geplant. De planting werd met een plantmachine ge-
daan door Jan-Hein Stadhouders en zijn zonen David en 
Bram, die dit geheel als vrijwilligers belangeloos deden. Bij 
alle geplante bomen staat een identieke plaquette met 
daarop een nummer, datum van planting, de naam van de 
boom en een enkel woord van de schenker. De laatste 

boom, een gift van dweilkapel ”Ut Gu Vals”, werd met ei-

gen muziek en met een Geffens Torenbiertje en een Gef-
fens neutje aan de bodem toevertrouwd . 
 
Bomen over bomen 
De ochtend eindigde met de “onthulling” van een STA-

stamtafel die vervaardigd was uit bomen die moesten wij-
ken voor de reconstructie van de Heesterseweg. De door 
“De Kastaan” uit Nuland gemaakte robuuste statafel (een 
initiatief van de Stamtafel uit Geffen), kreeg een plaats te-
genover de door Kunstkring Geffen geleverde speelse “to-
tempaal”. Die paal en het ooievaarsnest op de plantweide 
vormen samen twee kleine landmarken op het terrein. Ge-

durende de dag vermaakten de kinderen zich op een 

speelboom, bij de poel met stapstenen of op de grote ste-
nen trap, die ook dienst kan doen bij optredens en activi-

teiten. Want de gehele dorpsgemeenschap van Geffen 
draagt het arboretum op handen. Het bestuur van het ar-
boretum, dat samenwerkingsverbanden met Landschaps-
beheer Oss en Landschapsbelang Maasdonk heeft aange-

knoopt, kan trots zijn op het gezellige bomenpark, dat 
steeds maar mooier wordt en waarin het heerlijk is om te 
wandelen.  

 
Dick Roza 
 
www.arboretumgeffen.nl 

 

Geslaagde  
nieuwjaarsreceptie 
 
De traditionele nieuwjaarsreceptie van Landschapsbeheer 
Oss die op zaterdag 7 januari weer op onze locatie aan de 
Tolstraat gehouden werd, was weer een groot succes. 
Kwamen er vorig jaar door het slechte weer maar 46 per-

sonen om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen, dit jaar 

telden we zo’n 70 bezoekers, waaronder 50 van onze ei-
gen vrijwilligers. 
 
Grotere tent enorm succes 
Die bezoekers hoefden niet zoals vorig jaar - toen het ijs-
koud en spiegelglad was - hutje bij mutje in onze kleine 
behuizing binnen te staan, of kleumend rondom de vuur-

korf in onze eigen partytent te hokken, maar hadden nu 
de beschikking over een forsere tent met een houten 
vloer, die vlak naast de biertap was geplaatst. En door de 
redelijk hoge temperatuur was die tent dit jaar “the place 
to be”. Vanuit de tent, evenals de biertap, verzorgd door 
“De Zwaan Partycatering” uit Oss, was het maar een hink-

stapsprong om via de biertap naar de naast de werkplaats 
opgestelde snackmobiel te komen. Die was helemaal uit 
Son en Breugel met zijn overheerlijke snacks naar de Tol-

staat gereden en had aan belangstelling niet te klagen. 
Volgend jaar zal er een nog grotere en gerieflijker tent 
zijn! Voor veel van onze vrijwilligers was er al eerder gele-
genheid geweest om elkaar een goed Nieuwjaar te wen-

sen, namelijk op de werkdag van 5 januari op de Meerdijk 
en op de klusdag op 2 januari in de Tolstraat. Daar werden 
ook weer de overheerlijke oliebollen van Chocolatier-Patis-
serie Christian geserveerd, die er in totaal 120 voor ons 
gebakken had. Ook de vrijwilligers van onze tuinderij ge-
noten een week later op 9 januari van de bollen.  
 

Dick Roza 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

De beide Ingridten tijdens de nieuwjaarsreceptie 
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Landschapsbeheer Oss 

bestaat 20 jaar 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
We vieren dit jaar het feit dat Stichting Landschapsbeheer 
Oss 20 jaar geleden, op 15 mei 1998, werd opgericht. Dit 
jubileum zal met een aantal activiteiten gevierd worden op 
zaterdag 6 oktober. In de twee volgende nummers van 

onze nieuwsbrief leest u meer hierover en geven we u ook 

een uitvoerige terugblik op al onze activiteiten in die 20 
jaar van ons bestaan. 
 
Dick Roza 
 

Voorstellen nieuwe  

boswachter 
 
Even voorstellen! 
Mijn naam is Jorn Martens. Ik ben 25 jaar en opgegroeid in 
Nistelrode, aan de rand van de Maashorst. Mijn passie 

voor natuur is dan ook hier begonnen en is de basis gelegd 
tot het kiezen van mijn opleidingen. Nog altijd trek ik 
graag met mijn verrekijker, fotocamera of mountainbike 
de Maashorst in om te genieten van wat de natuur ons te 

bieden heeft. Vanaf 1 juni a.s. volg ik dhr. Wil Sommerdijk 
op in zijn functie als bosopzichter bij de Gemeente Oss. 

Deze uitdaging ga ik graag aan. 
Het werk binnen het  
team van het bosbe-
heer van de ge-
meente Oss is mij 
niet onbekend. Ik 
heb hier in 2013 

mijn afstudeerstage 
gelopen. Omdat ik 
het hier erg naar 
mijn zin heb gehad, 
ben ik in september 
2016 voor mijn deel-
tijd opleiding HBO 

‘Bos en Natuurbe-

heer’ met een wer-
kend-leren- stage 
begonnen. Wanneer 
ik in 1 maart in 
dienst ben, komt 

deze stage te verval-
len en kan ik mijn 
opleiding met mijn 
werk combineren. Ik 
ben dan ook zeer 
verheugd om mijn 
stages nu professio-

neel voort te mogen 
zetten. 

Steeds meer Green  

Junkies in Oss 
 
Ook in Oss verschijnen op steeds meer plekken Green Jun-

kies*. Eind vorig jaar werden er langs de Heihoeksingel 
ruim zevenhonderd stuks van de klimaatadaptieve planten 
geplant. Binnenkort komen er ook Green Junkies op de 

Spaanderstraatse Akkers. Vrijwilligers van Landschapsbe-
heer Oss en de Stadse Boeren helpen mee met het plan-
ten. 
 
Overal in Nederland groeit de vraag naar Green Junkies. In 
onder andere Amsterdam en Den Bosch werden ze al in 
grote hoeveelheden geplant. In Oss begon het in 2016 met 

een wat kleiner aantal in het ‘Plantsoen van de Toekomst’ 
aan de Wetering. Daarna volgde het grotere project langs 
de Heihoeksingel en een klein deel van de Cereslaan, een 
traject van twee kilometer. Binnenkort worden ze ook ge-
plaatst op de Spaanderstraatse Akkers, het gebied op de 
grens van Oss en Berghem, tussen de Osseweg en de 

Spaanderstraat. 

 
Green Junkies hebben door een speciale manier van telen 
een behaarde stam en meer huidmondjes. Ze kunnen 
daardoor onder andere meer koolstofdioxide in hout om-
zetten dan normale planten, hebben een hogere zuurstof-
productie en kunnen daarnaast grote hoeveelheden fijnstof 

uit de lucht halen. 
 
Marcel Stokebrook, hovenier van het Osse bedrijf 
Art2Grow, leverancier van de Green Junkies, is blij met de 
ontwikkeling. “Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
Green Junkies een positieve uitwerking op het klimaat 
hebben. Met de zevenhonderd planten aan de Hei-

hoeksingel reduceren we per jaar de hoeveelheid fijnstof 
van ongeveer 60.000 gereden autokilometers. Ik ben 
daarnaast erg tevreden met de enthousiaste medewerking 
die we van de vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en 

de Stadse Boeren krijgen.” 
 
* De naam Green Junkies werd bedacht door de vorig jaar overleden bur-
gemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. 

 

Megense Keienfair 
 
Rondom gemeenschapshuis Acropolis in Megen zal op zon-
dag 27 mei weer een bijzondere editie plaats vinden van 
de Megense Keienfair. 
 

Voor elk wat wils 
Deze fair biedt een kwalitatief en gevarieerd aanbod voor 
volwassenen en kinderen. Er zijn zo’n 25 kramen uit het 
hele land, met verkoop van mooie, lekkere, leuke, kunst-
zinnige (streek)producten. Aan de inwendige mens wordt 
ook gedacht. Voor de kinderen is er tante Sanne in het Pe-

perkoekhuisje met o.a. biologisch ijs, Hester Visscher met 

verhalen, Theater de Lachende Zon met een voorstelling 
en Polleke met ballonnen. Schoolkinderen van de basis-
scholen gaan aan de slag met kinderkunst. Dit jaar een 
project rondom de kunstenaar Hundertwasser. De kloos-
tertuin “De Hof van Lof” is te bezoeken en er kan deelge-
nomen worden aan een stadswandeling. In gemeen-
schapshuis Acropolis is een expositie van de werkgroep 

Kunstvoer. Voor een gezellig muzikale omlijsting wordt ook 
gezorgd. De fair start om 11.00 uur en wordt om 16.00 
uur afgesloten. De toegang is gratis. 
 
Dick Roza 
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Tonnie Wittenberg met 

beuk geëerd 
 
Op maandag 18 december werd op een mooie, opvallende 

plek in ons herdenkingsbos in de Stelt een mooie forse 
beuk geplant, ter nagedachtenis aan onze in september 
overleden vrijwilliger Tonnie Wittenberg.  

 
Goede groei toegewenst 
Bij de plechtigheid waren alleen Tonnies weduwe Riekie, 
enkele familieleden, kennissen en een zevental vrijwilligers 
van Landschapsbeheer aanwezig. Die hadden het plantgat 
al gegraven en voor meststoffen en boompalen gezorgd. 
Nadat Ton Velders in een korte toespraak zijn beste vriend 

Tonnie nog even herdacht had, werd de boom in het gat 
gezet, waarna iedereen er een schep aarde aan toe-
voegde. Vervolgens werd door Riekie een herdenkings-
bordje bij de boom onthuld en onderhielden de aanwezi-
gen zich nog even met elkaar rond de pas geplante beuk. 
We hopen dat de beuk goed zal gaan groeien en een op-

vallende herinnering zal blijven aan onze markante mede-

werker Tonnie, iedere keer als we op het herdenkingsbos 
werken. 
 
Dick Roza 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bedankje van stagiair 
 

Stagiair Stijn Timmers, die bij onze 
vrijwilligers zoveel bewondering 
oogstte met zijn vakbekwame ket-
tingzaakwerk bij het wilgen knotten 
en ook gezellig meehielp op tal van 
werkochtenden, schreef op ons ver-
zoek een korte impressie over zijn 

stageperiode bij Landschapsbeheer 

Oss. 
 
“Ik ben Stijn Timmers, 16 jaar oud, 
ik woon in Reek en ik zit op het He-
licon in Velp. Ik doe de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Ik 

heb van half november tot begin februari stage gelopen bij 
Landschapsbeheer Oss. Het beviel me zeer goed, ook om-
dat ik veel dingen heb mogen doen zoals veel zaagwerk en 
rasteren. Ik heb erg veel plezier gehad en met erg leuke 
mensen gewerkt, vooral met Maarten, Mark en Theo. Dat 
was altijd erg gezellig! Bedankt allemaal dat ik hier stage 
heb mogen lopen.” 

 
Stijn Timmers 

Even voorstellen 
 
Mijn start bij landschapsbe-
heer ligt al een paar jaar ge-
leden (via een uitnodiging 

tot een werkdag in de Sleu-
tel/Regio). Fijn buiten wer-
ken in allerlei gebieden 

in/rondom Oss met andere 
mensen die hier ook van 
houden, is wat het werken 
bij deze organisatie zo leuk 
maakt.  
Na mijn pensionering ben ik 
me pas echt elke week gaan inzetten. Voorheen werkte ik 

als leerkracht (kleuters) bij Basisschool “De Polderhof. Ik 
heb er een geweldige tijd gehad. Naast het werken bij 
landschapsbeheer houd ik me met plezier bezig met spor-
tief wandelen bij Fifty fit, dansen, trompet spelen, Spaans 
leren, fitness, filmliga, vrijwilligerswerk op mijn oude ba-
sisschool. Verre reizen maken vind ik heerlijk. Mijn ge-

boorteplaats ligt in de provincie Zeeland, via Amersfoort 

en wederom Zeeland ben ik in Brabant (12x verhuisd) te-
recht gekomen (én… ik houd van carnaval…), waar ik de 
langste periode van mijn leven woon (zo’n 45 jaar. Ik heb 
3 volwassen kinderen (1 zoon en 2 dochters), waarvan de 
jongste in Chili woont. 
 

Anne-Marie Bollen 
 

Theo Ekstijn overleden 
 
Op 19 februari is onze oud-vrijwilliger Theo Ekstijn op 78 
jarige leeftijd in Zorgcentrum-Verpleeghuis “De Wellen” in 

Oss overleden. Namens Landschapsbeheer namen Emmy 
Simons en ik op zaterdag 24 februari afscheid van hem in 
het crematorium in Uden. 
 

Theo Ekstijn - in zijn werkzame leven actief in het onder-
wijs in Oss - was na zijn pensionering van oktober 2002 

tot juli 2011 een zeer trouwe en toegewijde vrijwilliger van 
Landschapsbeheer Oss. Je kon altijd op hem rekenen en 
maar zelden sloeg hij een werkdag over. Toen hij echter 
gezondheidsproblemen kreeg (Parkinson) en niet meer kon 
functioneren zoals hij zelf zou willen, zette hij een streep 
onder zijn vrijwilligerswerk. Na geruime tijd dagverpleging 
te hebben gehad in Zorgcentrum “De Wellen”, verkochten 

Theo en zijn vrouw Mia hun huis in de Ruwaard en betrok-
ken een appartement naast het zorgcomplex. Helaas 
mocht Mia, met wie 
Theo in april 2014 50 
jaar getrouwd was, 
niet lang genieten 
van de nieuwe wo-

ning. Ze overleed op 

19 april 2016. Theo 
verhuisde vervolgens 
naar een zorgwoning 
in De Wellen, waar 
hij tot aan zijn over-

lijden verpleegd 
werd. 
 
Dick Roza 
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Kort 

Nieuws 
 
Inspiratiebijeen-

komst bijenland-
schappen 
 
Op 15 januari organiseerden 
de gemeenten Oss en Bern-
heze, IVN Brabant, Wagenin-
gen Universiteit en “EIS ken-
niscentrum insecten” in de 
raadszaal van het gemeente-
huis in Oss een inspiratiebij-
eenkomst over bijenlandschap-
pen. Daaraan namen ruim 55 
bezoekers deel, onder wie een 
15-tal IVN’ers uit Oss, 
Berheze, Uden en een vijftal 
mensen van Landschapsbeheer 
Oss.  
 
Bermen en bijen 
Tijdens deze inspiratiemiddag 
werden de resultaten voor het 
project “Bijenlandschap Oss en 
Bernheze” gepresenteerd, leer-
ervaringen en successen uitge-
wisseld en werden de aanwezi-

gen door dagvoorzitter Joost 
Barendrecht van IVN-Brabant 
geïnspireerd om met het con-
cept bijenlandschap (verder) 
aan de slag te gaan. Vooral het 
onderwerp wegbermen ver-
dient grote aandacht, zo bleek 
uit reacties van de aanwezi-
gen. Het afgelopen jaar is hard 
gewerkt aan het maken van 
een plan voor het creëren van 
een bij-vriendelijk landschap in 
de gemeenten Oss en Bern-
heze. Aan dat plan werd ook 
meegewerkt door IVN-Brabant, 
Wageningen Environmental Re-
search en EIS Kenniscentrum 
Insecten. Wilde bijen en an-
dere bestuivers hebben het 
moeilijk door gebrek aan voed-
sel en goede nestplekken. De 
gemeenten Oss en Bernheze 
willen in hun buitengebied de 
leefomstandigheden voor bijen 
verbeteren. Door dit structu-
reel aan te pakken en te ver-
binden met de vele initiatieven 
van anderen wordt de impact 
vergroot. Zo is er in Oss al een 
“Bee Deal” afgesloten met Wa-
terschap Aa en Maas, Brabant 
Water en ANV Maashorstboe-
ren tijdens een bijeenkomst op 
24 november 2015. Na een 
korte pauze werden beamer-
presentaties gegeven door me-
dewerkers van de gemeenten 
Oss, Bernheze en Sint Antho-
nis, “EIS Kenniscentrum Insec-
ten”, IVN-Brabant, CLM Onder-
zoek en Advies en Wageningen 
Environmental. (DR)  
 
www.beedealsoss.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nederland Zoemt” komt in ac-
tie voor de wilde bij. Dat is 
hard nodig, want de Neder-
landse wilde bijen zijn in ge-
vaar. De helft van alle 358 
soorten is bedreigd. En dat ter-
wijl ze heel belangrijk zijn voor 
onze voedselvoorziening. 
 
Ook musea doen mee 
Tachtig procent van onze eet-
bare gewassen is afhankelijk 
van bestuiving door bijen en 
andere insecten. Wilde bijen 
zijn dus cruciaal voor de pro-
ductie van ons voedsel. De 

grootste bedreiging waar de 
wilde bij mee te kampen heeft, 
is gebrek aan voedsel en nest-
gelegenheid. Een direct gevolg 
van de intensieve grootschalige 
landbouw, de verstedelijking 
en het strakker en efficiënter 
beheer van ons groen. Bijen 
worden niet blij van gazons als 
een biljartlaken en bermen 
waaruit alle bloemen verdwe-
nen zijn! Met “Nederland 
Zoemt” zorgen we voor struc-
tureel meer voedsel en nestge-
legenheid voor wilde bijen. 
“Nederland Zoemt” is een pro-
ject van Landschappen NL, Na-
tuur en Milieu, IVN en Natura-
lis, mogelijk gemaakt dankzij 
een bijdrage van de Postcode 
Loterij. In het kader van “Ne-
derland Zoemt” organiseren dit 
jaar elf Nederlandse musea 
tentoonstellingen over bijen, 
met nadruk op de wilde bij. De 
deelnemende musea zetten 
niet alleen hun collecties 
rondom bijen in, maar gaan 
ook in een “citizen science pro-
ject” samen met burgers on-
derzoek doen naar de 358 
soorten wilde bijen in Neder-
land. De deelnemende musea 
zijn: Ecomare,Museon, Mu-
seum Twentse Welle, Natura 
Docet Wonderryck Twente, Na-
turalis Biodiversity Center, Na-
tuurhistorisch Museum Maas-
tricht, Natuurhistorisch Mu-
seum Rotterdam, Natuurhisto-
risch Museum Brabant, Natuur-
museum Fryslân, Natuurmu-
seum Nijmegen en Universi-
teitsmuseum Utrecht. (DR)  
 
www.nederlandzoemt.nl 

 
 
 
 
 

Nationale  

bijenstrategie  
ondertekend 
 
Op 22 januari hebben 43 na-
tuurbeschermingsorganisaties, 
land- en tuinbouworganisaties, 
bedrijven en de overheid de 
“Nationale Bijenstrategie” on-
dertekend. 
 
Zo sloegen ze de handen ineen 
om de massale terugloop van 
bijensoorten in ons land een 
halt toe te roepen. De partners 
gaan met elkaar 77 initiatieven 
uitvoeren om de bijenstand 
weer te herstellen. “Het is de 
hoogste tijd voor actie, met de 
ambitie en energie van alle sa-
menwerkende partijen moet 
men het tij kunnen keren,” zo 
stelt Natuurmonumenten, één 
der deelnemers. (DR)  
 

EIS Kenniscen-

trum Insecten 
 
We kennen tal 
van organisa-
ties die zich 
bezighouden 

met deelgroe-
pen van flora 
en fauna, zoals 
planten, bloemen, bomen, 
zoogdieren, vogels, vlinders, 
vissen en amfibieën. Maar wist 
u dat insecten en andere onge-
wervelden óók een kenniscen-
trum hebben? Het is de Stich-
ting EIS.  
 
Ruime kennisoverdracht 
De basis van Stichting EIS 
wordt gevormd door 50 werk-
groepen, die elk een bepaalde 
diergroep bestuderen. Som-
mige werkgroepen zijn erg ac-
tief en publiceren veel, andere 
zijn vooral bezig met de op-
bouw van het bestand met lan-
delijke verspreidingsgegevens. 
Het bureau van de organisatie, 
met negen deskundigen, on-
dersteunt de werkgroepen bij 
het verzamelen en publiceren 
van hun kennis. Op het bureau 
is een ruime kennis aanwezig 
van beleidsrelevante ongewer-
velde dieren. In de afgelopen 
jaren heeft EIS opdrachten uit-
gevoerd voor provincies, ge-
meenten, bedrijven, het Minis-
terie van Economische Zaken, 
Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer, Naturalis Biodiver-
sity Center en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit 
VWA. (DR)  
 
www.eis-nederland.nl 

 
 
 
 
 

Nationale  

bijentelling 
 
In het weekeind van 21 en 22 
april organiseert “Nederland 
Zoemt ”de nationale bijentel-
ling. Waarom? Het gaat niet 
goed met de wilde bij. Van de 
358 soorten is ruim de helft 
bedreigd. Als we meer over 
bijen weten, kunnen we de bij 

ook beter helpen. Elke bij telt, 
jij ook? 
 
Doe mee! 
Meedoen is eenvoudig, óók als 
je niet zoveel van bijen weet. 
We nemen je stap voor stap 
mee met het herkennen van 
soorten en tellen van bijen. Al-
vast wat tips: je kunt het beste 
bijen tellen in je tuin of op je 
balkon. Het tellen duurt 20 tot 
30 minuten. Je kiest hiervoor 
zelf een geschikt moment uit 
op 21 of 22 april. Tel bij voor-
keur op een zonnig moment, 
dan heb je de meeste kans om 
veel bijen te zien. Op 9 en 10 
maart hield “Nederland Zoemt” 
ook de “bijenwerkdag.” Om het 
aantal nestgelegenheden te 
vergroten, werden er bijenho-
tels gebouwd en steilwandjes 
aangelegd. De voedselvoorzie-
ning (nectar en stuifmeel) 
werd in dat werkweekend ver-
beterd door planten te zaaien 
en struiken te planten. Aan-
melden voor het telweekeind 
kan bij: www.nederland-
zoemt.nl/doe-mee/nationale-
bijentelling. (DR)  
 

Veldgids Bijen 
 
Vorig najaar verscheen de 
“Veldgids Bijen voor Nederland 
en Vlaanderen”. De gids van 
444 pagina’s, met daarin 272 
soorten wilde bijen, is voorzien 
van 700 kleurenfoto’s en meer 
dan 1.000 tekeningen. 
 
Makkelijker determineren 
De gids is een vertaling van de 
Engelse gids “Guide to the 
bees of Great Britain and Ire-
land” van Steven Falk. Experts 
van Naturalis, EIS Kenniscen-
trum Insecten en Natuurpoort 
vertaalden de gids en voegden 
30 soorten toe, die niet in En-
geland voorkomen. In Neder-
land komen zo’n 272 soorten 
wilde bijen voor. Het valt niet 
mee om die te determineren. 
Daarom bevat de gids dan ook 
een uitgebreide handleiding 
over de verspreiding, het habi-
tat en de leefwijze. Vooral om-
dat tegenwoordig overal bijen-
hotels staan, kan de “Veldgids 
Bijen” goed van pas komen bij 
het determineren. De prijs is 
€39,99 ISBN: 9789021564371 
(DR)   
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2018 Jaar van de 

huiszwaluw 

 
Vogelbescherming en Sovon  
Zwaluwenkolonie aan huis of 
schuur? 
 
De landelijke aantallen broed-
paren van de huiszwaluw zijn 
de afgelopen 50 jaar sterk af-
genomen. Sinds de eeuwwisse-

ling vertonen de aantallen ech-
ter enig herstel; hier en daar 
lijkt de soort ook weer als 
stadsvogel terug te keren. De 
oorzaken voor de afname op 
lange termijn zijn niet geheel 
duidelijk, maar hangen waar-
schijnlijk samen met de af-
name van insecten en een ge-
brek aan geschikte nestloca-
ties. Ook is onduidelijk waar-
door het recente herstel wordt 
veroorzaakt en of dit verder is 
te stimuleren. Dat gaat men in 
het jaar van de huiszwaluw on-
derzoeken, samen met vrijwil-
ligers. Doel van dit project is 
om te komen tot duidelijke 
aanknopingspunten voor de 
bescherming van deze prach-
tige vogelsoort. Bovendien zal 
de charme van een kolonie aan 
huis of schuur gestimuleerd 
worden. (DR)  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
* Overgenomen uit “Vogels” 

www.vogelbeschermingnederland.nl  

www.sovonvogelonderzoek.nl. 

 

Merels sterven 

aan nieuwe  
vogelziekte 
 
Sommige mensen zullen de 
laatste tijd misschien de me-
rels in hun tuin gemist hebben. 
Alle kans dat ze getroffen zijn 
door de “merelziekte”, een 
ernstige vogelziekte, die ver-
oorzaakt wordt door het Usutu-
virus. Dit voor merels dodelijke 
virus wordt de laatste jaren 
vooral in Oost-Nederland, maar 
óók in Brabant aangetroffen. 
 
Dode merel melden 
Het Usutu-virus is afkomstig 
uit Afrika en wordt overge-
bracht door muggen. Het is via 
trekvogels naar Europa over-
gebracht, waar het in 2001 
voor het eerst opdook in Oos-
tenrijk. Van daaruit ver-
spreidde het zich over Europa, 
met in 2012 een massale 
slachting onder de merels in 
Duitsland tot gevolg. Meer dan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300.000 vogels stierven er. 
Een merel die besmet is met 
het virus, is vaak makkelijk te 
herkennen. Ze zien er, óók als 
er veel voedsel aanwezig is, 
ongezond en verzwakt uit. Ze 
zijn gemakkelijk te benaderen, 
hebben een slordig verenkleed 
en zijn sterk vermagerd. Ook 
hebben ze evenwichtsstoornis-
sen en kunnen ze soms moei-
lijk vliegen. Na twee tot drie 
dagen zijn ze dood. De ver-
wachting is dat merels uitein-
delijk immuniteit tegen het vi-
rus zullen ontwikkelen. Een ge-
storven merel kan gemeld wor-
den bij het Dutch Wildlife 
Health Center (DWHC). (DR)  
 

Drone ingezet 

voor weidevogel-
bescherming 
 
Het broedseizoen voor weide- 
en akkervogels staat weer voor 
de deur. Liepen de 7.000 Bra-
bantse vrijwilligers tot nu toe 
over de akkers om de nesten 
te determineren, Brabants 
Landschap heeft, na een proef 
in 2016 en 2017 - met financi-
ele steun van de provincie - 
een eigen drone aangeschaft 
om het de vrijwilligers makke-
lijker te maken. 
 
Aanvulling op klassieke be-
scherming 
Voor de weidevogeldrone is 
een speciale software ontwik-
keld voor automatische her-
kenning van legsels en het va-
lideren van deze gegevens 
vanaf de laptop. Enkele vrijwil-
ligers hebben een opleiding ge-
kregen om de drone te laten 
vliegen over landbouwpercelen 
om legsels op te sporen, waar-
bij de drone in rechte lijnen 
heen en weer over het perceel 
vliegt. Door telkens een stuk 

op te schuiven, is er enige 
overlap in de beelden, waar-
door de nesten beter kunnen 
worden onderscheiden van an-
dere warmtebronnen. De piloot 
kan alles volgen via het 
scherm. De drone kan zo’n 40 
hectare per uur afspeuren. De  

door de drone gedetecteerde 
legsels worden, na validatie, 
automatisch ingevuld in de 
“Boerenlandvogelmonitor” van 
Landschappen NL. Met de in-
frarood camera is het ook mo-
gelijk om kuikens op te sporen. 
In het hoge gras kan het na-
melijk lastig zijn om deze kui-
kens te vinden. En tijd is 
schaars als de maaimachine 
staat de wachten. Wanneer de 

bewerkingen op het land 
plaatsvinden, kunnen deze kui-
kens dus met de drone snel 
worden opgespoord en veilig 
gesteld worden. Zo is de wei-
devogeldrone een mooie aan-
vulling binnen de weidevogel-
bescherming. (DR)  
 

Tuinvogeltelling 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het weekend van 27/28 ja-
nuari hebben Vogelbescher-
ming Nederland en SOVON Vo-
gelonderzoek weer de jaar-
lijkse Nationale tuinvogeltelling 
gehouden. Ruim 50.000 vogel-
liefhebbers telden dat weekend 
gedurende een half uur alle vo-
gels in hun tuin of op hun bal-
kon. 
 
Merel zakt van derde naar 
vijfde plaats 
Evenals voorgaande jaren was 
de huismus weer veruit de 
meeste getelde vogel. Nummer 
twee werd de koolmees en drie 
de pimpelmees. Het aantal ge-
telde pimpelmezen neemt ove-
rigens de laatste jaren lang-
zaam af. Erger was het gesteld 
met het aantal waargenomen 
merels. Dat bleef zo achter bij 
de voorgaande jaren, dat de 
merel uit de top 3 van meest 

getelde vogels verdween. Hij 
ging van de derde naar de 
vijfde plaats. Oorzaak van de 
sterke achteruitgang van het 
aantal getelde merels is waar-
schijnlijk het Usutu-virus. Dat - 
voor merels dodelijke - virus is 
de afgelopen jaren vooral in 
Duitsland en Oost-Nederland 
geconstateerd. In Duitsland 
stierven in 2012 maar liefst 
300,000 merels. Op nummer 
vier eindigde het kauwtje. Op 
de rest van de lijst vindt u de 
vink op zes, de turkse tortel op 
zeven, de houtduif op acht, de 
ekster op negen en onze 
“lieve” roodborst sluit de rij op 
tien. (DR)  
 
www.vroegevogels.bnnvara.nl 

 
 

Begrazing  

Maashorst weer 
completer 
 
De Maashorst is weer acht tau-
rossen rijker. Begrazingsgebied 
’t Mun werd al een tijd niet 
meer begraasd en begrazing 
was daar hard nodig. Er zijn 
drie taurossen naar ’t Mun ge-
bracht. Daarnaast zijn vijf 
nieuwe taurossen toegevoegd 
aan de tauroskudde in het be-
grazingsgebied Kanons-
berg/Munse Heide. 
 
Bij en tussen natuurbruggen 
De Taurossen komen uit Na-
tuurgebied Keent waar Stich-
ting Taurus is gevestigd. Ze 
zijn speciaal geselecteerd op 
gezondheid en rustig gedrag. ’t 
Mun is het begrazingsgebied 
bij en tussen de twee natuur-
bruggen. Dit gebied is niet 
opengesteld voor publiek. 
Vanaf het fietspad naast de na-
tuurbrug over de Rijksweg van 
en naar Schaijk kun je het ge-
bied inkijken. Kanons-
berg/Munse Heide is wél toe-
gankelijk voor recreanten. Hier 
leven Exmoor merries en tau-

rossen. Dit gebied ligt voor een 
groot deel in Nistelrode. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Autarkia 
Schaijk ten einde 
 
De idealistisch opgezette be-
leeftuin Autarkia in Schaijk, 
vooral bekend om zijn Shiitake 
paddenstoelen bestaat helaas 
niet meer!  
 
Voor Nellie en Dirk Megens, die 
het beleefproject met o.a. kin-
derfeestjes en familiedagen en 
creatieve workshops 10 jaar 
geleden oprichtten, was het 
vele onderhoudswerk niet meer 
te combineren met de dage-
lijkse huishouding en kostwin-
ning. Ze hebben na lang wik-
ken en wegen besloten om de 
grote tuin met loods te koop 
aan te bieden. Nellie en Dirk 
danken Landschapsbeheer nog 
voor het leveren van eikenhout 
om de Shiitake op te kweken. 
(DR) 
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Bosonderhoud in 

Herperduin 
 
De gemeente Oss heeft in ja-
nuari en februari weer werk-
zaamheden verricht om de 
bossen in Herperduin verder te 
ontwikkelen. De werkzaamhe-
den moesten zorgen voor meer 
afwisseling en vooral het be-
waren van een netwerk van 

waardevolle oude en aftake-
lende bomen. 
 
Nieuwe aanplant in winter 
In (natuurlijke) bossen hangt 
50% van de biodiversiteit sa-
men met oude, aftakelende en 
dode bomen. Vooral dikke, 
oude bomen zijn belangrijk. 
Hierin zitten vaak holtes en 
nesten voor vogels. Dankzij de 
grove schors zijn ze ook een 
groeiplaats voor paddenstoe-
len, mossen en varens. De 
werkzaamheden werden uitge-
voerd in een relatief rustiger 
deel van Herperduin, ten zui-
den van het Ganzenven, rich-
ting de A 50. In het gebied 
werden bordjes geplaatst met 
meer uitleg over de verschil-
lende maatregelen. In de win-
ter van 2018-2019 worden er 
ongeveer 20 verschillende 
nieuwe bomen en struiken 
aangeplant, zoals zoete kers, 
haagbeuk, winterlinde, slee-
doorn, hazelaar, hondsroos en 
wilde appel. (DR)  
 

Voorstelrondje ge-

bruikersraad 
Maashorst 
 
Begin van dit jaar stelde de ge-
bruikersraad van “Stichting 
Maashorst in uitvoering” zich 
voor. Die gebruikersraad is ge-
vormd uit de mensen die zich 
op bijeenkomsten in september 
en oktober vorig jaar daarvoor 
opgaven. 
 
Kijk op het smoelenboek 
De gebruikersraad bestaat 
(momenteel) uit 23 vertegen-
woordigers van alle gebruikers 
van het natuurgebied, wande-
laars, fietsers, mountainbikers, 
ruiters en menners, minder va-
liden, bewoners en afgevaar-
digden van de dorpsraden uit 
Oss, Berghem, Nistelrode, 
Uden en Herpen. De gebrui-
kersraad overlegt dit jaar na-
mens haar achterban op regel-
matige data met “Stichting 
Maashorst in uitvoering” om zo 
de inspraak van de gebruikers 
van het gebied te waarborgen. 
Wilt u de vertegenwoordigers 
leren kennen en weten wat 
hun beweegredenen zijn om 
deel te nemen in de raad? On-
der de knop “doe mee” bij het 
onderdeel “gebruikersraad” op 

de website kunt u het “smoe-
lenboek” vinden. Hierin stellen 
zij zich nader aan u voor. (DR)  
 
info@demaashorst.nl 

 

Wandelen met  

IVN Oss 
 
De komende maanden kunt u 
onder de begeleiding van de 
ervaren natuurgidsen van  
IVN-Oss 5 wandelingen en 1 
fietstocht maken door de na-
tuur rondom Oss.  
 
Zondag 25 maart 

Natuurwandeling met als 
thema “Welk dier was hier?”, 4 
km, 2 uur.  
Vertrek om 10.00 uur vanaf de 
parkeerplaats begin Sla-
broekseweg in Schaijk nabij 
ecoduct over de Rijksweg.  
 
Zondag 15 april 
Lange-afstandswandeling 
“Door bos en hei”, 15 km, 5 
uur.  
Vertrek om 10 uur vanaf par-
keerplaats t/o Boshut “Hartje 
Groen”, Udensedreef 14, 
Schaijk. 
 
Zondag 22 april 
Vogelwandeling met als thema 
”Struinen door de Hemelrijkse 
Waard”, 4 km, 2 uur.  
Vertrek om 10.00 uur vanaf de 
uitkijktoren aan de Oijense Be-
nedendijk, ter hoogte van de 
Vlierstraat. 
 
Woensdag 9 mei 
Seniorenwandeling voor ieder-
een met koffiepauze, 4 km, 2,5 
uur. 
Vertrek om 13.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van de Naaldhof, 
Docfalaan 22, Oss. 
 
Zondag 20 mei 
Natuurfietstocht “Langs Bra-
bantse bergen”, 35 km, 5 uur.  
Vertrek om 10.00 uur vanaf 
parkeerplaats de Naaldhof, 
Docfalaan 22, Oss. 
 
Zondag 10 juni 
Kinder-doe-activiteit met als 
thema “De wondere wereld on-
der water”, 1 km, 2 uur.  

Vertrek om 10.00 uur vanaf 
NME-centrum Elzenhoek Oss. 
 
Zaterdag 16 juni 
Vogelwandeling “Op zoek naar 
de nachtzwaluw”, 3 km, 2 uur.  
Vertrek om 21.30 uur vanaf 
parkeerplaats begin Sla-
broekseweg in Schaijk, nabij 
ecoduct over de Rijksweg. 
 
(DR)  
 
 
 

Wandelingen 

Maasland Gilde 
 

Voor de periode tot juli staan 
er twee wandelingen gepland 
van het Maasland Gilde. 
 
De eerste wandeling gaat op 
vrijdag 6 april naar het Osser-
meer/Hertogswetering. Start 
om 14.00 uur vanaf de par-
keerplaats bij het oude zwem-
bad aan de Macharenseweg in 
Oss. 
Bij de tweede wandeling op 
vrijdag 18 mei gaat men naar 
het Natuurontwikkelingsgebied 
Hemelrijkse waard in Oijen. 
Die wandeling start eveneens 
om 14.00 uur, vanaf de par-
keerplaats hoek Vlier-
straat/Maasdijk in Oijen bij de 
uitzichttoren. 
Het verzamelpunt van de wan-
delingen is de parkeerplaats 
voor het Anton Jurgenshuis, 
Schadewijkstraat 6 in Oss. Van 
daaruit is het mogelijk om rond 

13.30 uur samen/mee te rijden 
naar het startpunt van de wan-
delingen. Alle wandelingen du-
ren van 14.00 uur tot ongeveer 
16.00 uur. De kosten bedragen 
3 euro per persoon. Op de 
website vindt u de actuele in-
formatie over de wandelingen. 
(DR)  
 
 
 
 
 
www.maaslandgildeoss.nl 

 

Natuurgidsen IVN 
in 2017 
 
De 20 activiteiten die de Na-
tuurgidsenwerkgroep van IVN 
in 2017 organiseerde, leverden 
een gemiddelde opkomst op 
van 20 deelnemers per activi-
teit. Dat is minder dan de op-
komsten in 2016 en 2015, die 
respectievelijk 25 en 35 be-
droegen. IVN constateert dus 
een lichte doorzettende daling. 
 
Paddenstoelenwandeling 
hoogste score 
Maar er waren ook enkele acti-
viteiten die veel hoger scoor-
den dan het gemiddelde. Zo 
trok de poëziewandeling over 
de Groenendijk in Haren i.s.m. 
het Poëzie Podium Oss 30 
deelnemers en was de padden-
stoelenwandeling met 48 deel-
nemers beslist een topper. Ook 
de wandeling door het nieuwe 
natuurgebied de Hemelrijkse 
Waard was met 45 wandelaars 
zeer geslaagd. De wandeling 
op tweede kerstdag bij het Os-
sermeer, met 38 deelnemers, 
en de fietstocht “Langs Maas 
en Raam” over Keent, met 44 
fietsers, lieten zien dat de rek 

er beslist nog niet uit is! (DR)  

Wandeling i.c.m. 

fietstocht in Keent 
 

In het kader van de Nationale 
Vogelweek, die van 12 tot 20 
mei gehouden wordt, organi-
seert de afdeling Grave van het 
IVN op zondag 13 mei een pu-
bliekswandeling in combinatie 
met een fietstocht in Keent. 
Men vertrekt om 10.00 uur 
vanaf het informatiecentrum 
aan de Zuijdenhoutstraat 2 in 
Keent. Daar is, op de boven-
verdieping, een fototentoon-
stelling ingericht door vrijwil-
ligerscoördinator en fotograaf 
René van den Heuvel. (DR)  
www.ivn.nl/afdelinggrave  
 

Maasland Gilde 
blijft vernieuwen 
 

Stichting Maasland Gilde in 
Oss, waarvan u al jarenlang de 
natuurwandelingen in onze 
nieuwsbrief krijgt aangeboden, 
heeft een vernieuwde website 
en een nieuw kantooradres. 
 

Nieuwe flyers 
Op de website - met nieuw 
logo - zijn alle activiteiten ge-
makkelijk te vinden. Er is een 
nieuwe kleurige overzichtsflyer 
algemeen te zien en een nieuw 
overzicht van de bekende 
stadswandelingen. Wat de 
huisvesting betreft: na jaren-
lang te gast geweest te zijn bij 

RIGOM en later “Ons Welzijn” 
aan de Schadewijkstraat, is het 
Gilde nu te vinden in de biblio-
theek aan de Raadhuislaan 20 
in Oss, want in het gebouw van 
“Ons Welzijn” was, na de re-
cente ingrijpende verbouwing, 
geen kantoorruimte meer be-
schikbaar. (DR)  
www.maaslandgildeoss.nl 
 

Week van de Teek 
 

Van 16 t/m 22 april wordt door 
een omvangrijke groep lande-
lijk samenwerkende organisa-
ties in het hele land de jaar-

lijkse “Week van de Teek” ge-
organiseerd. 
 

Voorkomen is beter dan  
genezen 
U doet er goed aan om aan-
dacht te besteden aan teken 
en tekenbeten en mogelijke 
gevolgen van de ziekte van 
Lyme. Er is een website, 
waarop vele vragen over te-
kenbeten beantwoord worden, 
zoals wat de risico’s zijn, hoe u 
zich het beste kunt bescher-
men en wat u moet doen als u 
tóch een beet hebt opgelopen. 
Het bedrijf Innatoss Laborato-

ries uit Oss voert serologische 
testen uit en verzorgt ook het 
jaarlijkse Lyme-onderzoek bij 
waterschappen, gemeenten en 
natuurorganisaties. (DR)  
www.weekvandeteek.nl  
www.innatoss.com  

http://www.maaslandgildeoss.nl/
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Dag van het 

Landschap 
 
Traditiegetrouw organiseren 
Brabants Landschap en IVN op 
tweede paasdag, maandag 2 
april, gratis wandelexcursies in 
diverse natuurgebieden. 
 
Brabants Landschap geeft hier-
mee het startsein voor een 

prachtig wandelseizoen. Op 11 
locaties in Brabant beginnen 
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur 
wandelexcursies, die anderhalf 
uur duren. Deelname is gratis 
en leuk voor het hele gezin. 
Honden mogen helaas niet 
mee en het is raadzaam om 
stevige, waterdichte schoenen 
aan te trekken. (DR)  
 
www.brabantslandschap.nl/activi-

teiten 

 

Operatie  
Steenbreek 
 
Op 7 maart werd door de wet-
houders van Bernheze, Boekel, 
Landerd, Meierijstad, Oss en 
Uden het startsein gegeven 
voor de campagne “Steen-
breek”. Ook Waterschap Aa en 
Maas doet met de actie mee, 
die in totaal 70 in Nederlandse 
gemeenten loopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegels eruit, planten erin! 
Het doel van deze campagne is 
het tegengaan van de verste-
ning in de tuin, dat wil zeggen 
minder verharding en meer 
groen. En bewoners van ver-
steende tuinen uitleggen 
waarom groen in de tuin be-
langrijk is bijvoorbeeld voor de 
biodiversiteit en het klimaat. 
Nu het aantal hevige hoos-
buien toeneemt, kampen ste-
den en dorpen steeds vaker 
met wateroverlast.  
Door de vele verhardingen ko-
men riolen onder druk te staan 
en lopen straten over.  
Meer groen in de tuin levert 
zowel gemeenten als bewoners 
een win-winsituatie op; minder 

wateroverlast en beter voor 
planten, dieren en klimaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen kan in eigen tuin aan 
de slag om tegels te verwijde-
ren en planten erin te zetten. 
Alle beetjes helpen. Met Ope-
ratie Steenbreek gaan we de 
komende jaren laten zien dat 
er tal van mogelijkheden zijn 
voor een groene tuin. Ook die 
weinig onderhoud vergen. De 
acties van Operatie Steenbreek 
ondersteunen bewoners bij het 
groener maken van hun tuin. 

Kijk voor meer informatie op 
de website. (DR)  
 
www.operatiesteenbreek.nl 

 

Succesvolle 

crowdfundactie 

Muifelbrouwerij 
 
De Osse Muifelbrouwerij laat al 
10 jaar haar bieren extern 
brouwen. Nu werd het tijd om 
een eigen brouwinstallatie aan 
te schaffen, vond eigenaar 
Martin Ostendorf. 
 
Bouwproces gaan starten 
Om het benodigde bedrag voor 
de aanschaf van een eigen in-
stallatie bij elkaar te krijgen, 
werd op 3 februari in het be-
drijfspand aan de Vikingenweg 
een druk bezochte open 
dag/crowdfunddag gehouden. 
Die verliep zó voorspoedig, dat 
al binnen 48 uur het benodigde 
doelbedrag van 50.000 euro 

met 10% overschreden was. 
Nu kan gestart worden met de 
voorbereidingen voor de instal-
latie van de brouwerij. Het hui-
dige pand wordt verbouwd om 
het geschikt te maken voor het 
brouwproces. Aan de achter-
kant van de loods wordt een 
afgesloten ruimte gemaakt met 
aanvoer van water en elektra 
en voorzien van een geschikte 
vloer om hygiënisch te kunnen 
brouwen. Vervolgens worden 
dan een 10 hl (1.000 l) 
brouwins tallatie met drie door 
stoom aangedreven brouwke-
tels, een drietal gekoelde gist-
tanks, een flessenvuller en een 
fustenvuller geplaatst en kun-
nen de voorbereidingen voor 
het brouwen beginnen. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
www.muifelbrouwerij.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wandelboekje  

natuurvrienden 
 
Eind februari verscheen bij Uit-
geverij Blauwdruk het “Wan-
delboekje van Natuurvrien-
den”. In het wandelboekje zijn 
de favoriete wandelingen opge-
nomen van veertig bestuurders 
van natuur- en landschapsor-
ganisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekje geïnspireerd op 
vroeger 
Het fraai vormgegeven en rijk 
geïllustreerde boekje is niet al-
leen maar een wandelgidsje 
met routes en beschrijvingen 
van prachtige natuurgebieden. 
Het is geïnspireerd op het 
“Wandelboekje van natuur-
vrienden” dat Eli Heimans en 
Jac. P. Thijsse in het begin van 
de vorige eeuw samenstelden 
“ter leering ende vermaak van 
de stadse jeugd”. De auteurs 
van de wandelgids Wim Huijser 
en Harry Harsema putten uit 
de talloze beschrijvingen van 
dieren en planten die de beide 
onderwijzers in hun boekje lie-
ten zien. Het boekje telt 256 
pagina’s, is uitgevoerd in pa-
perback met afgeronde hoeken 
en Zwitserse bindwijze. Prijs 

€20, ISBN 978-90-7527-97-3 
NUR 502. (DR)  

Film  

“De Wilde Stad” 
 
Vanaf 1 maart is in tal van 
bioscopen de film “De Wilde 
Stad” te zien. Met dank aan de 
duiven, ratten, katten, reigers, 
vossen, vissen, insecten, bo-
men, planten en alle ongeziene 
inwoners van Amsterdam. 
 

Vanuit oogpunt dieren 
In “De Wilde Stad” schetsen de 
makers van de natuurfilm “De 
nieuwe Wildernis” en “Holland-
Natuur in de Delta” een beeld 
van Amsterdam vanuit een to-
taal nieuw perspectief. Dat van 
de onopgemerkte inwoners: de 
vele wilde deren en planten, 
want in het kielzog van de 
mens hebben veel dieren en 
planten hun leefgebied naar de 
grote stad uitgebreid. Amster-
dam telt bij benadering zo’n 
10.000 soorten flora en fauna. 
Vooral de opmars van de wilde 
bij is één van de symbolen van 
de toenemende biodiversiteit in 
de stad. Er zijn in de totaal 400 
vierkante kilometer, die Am-
sterdam groot is, ongeveer 100 
soorten wilde bijen waargeno-
men van de 350 soorten die 
ons land rijk is. De stijl van de 
film is dynamisch, vanuit het 
oogpunt van de dieren. De 
mens en de stad zijn het de-
cor. Er verscheen ook al een 
boek van 192 pagina’s met 200 
foto’s en een DVD over “De 
Wilde Stad”. Prijs van het boek 
is €29,99. (DR)  
 
www.dewildestad.nl 

 

HAS student 

maakt film 
 
Eind vorig jaar hebben studen-
ten toegepaste biologie aan de 
HAS een bezoek gebracht aan 
de Maashorst. 
 
Fraaie film 
Met medewerkers van natuur-
beheer is een discussie ge-
voerd over gebiedsontwikkeling 
en hoe je daar de mensen in 
het gebied bij betrekt. Student 
Mees Swinkels besloot om dat, 

wat hij geleerd heeft, vast te 
leggen in een film. Deze is 
prachtig geworden en legt pre-
cies uit, waarom we onze wi-
senten in de Maashorst moeten 
koesteren. De film duurt 5 mi-
nuten en is de moeite waard 
om te bekijken. (DR)  
 
www.allemaalmaashorst.nl 
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Foto expositie IVN 

in bibliotheek 
 
De natuurfotowerkgroep van 
IVN Oss bestaat 10 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan is er nog 
tot 21 april een expositie van 
schitterende natuurfoto’s in de 
bibliotheek in Oss. De expositie 
is gratis te zien tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek. 

 
Alle fotodisciplines in huis 
In de begintijd van de natuur-
fotowerkgroep werden er al-
leen kiekjes gemaakt voor do-
cumentatie, maar met de 
komst van de digitale fotogra-
fie is de groep steeds professi-
oneler gaan werken. Er worden 
nu ook foto-excursies gemaakt 
en lezingen gegeven door pro-
fessionele fotografen. De IVN-
werkgroep heeft een laagdrem-
pelig karakter en iedereen, van 
jong tot oud, is welkom. Vrij-
wel alle disciplines op het ge-
bied van natuurfotografie zijn 
in huis, zoals landschaps-, vo-
gel-, macro-, wild-life-, flora- 
en zelfs onderwaterfotografie. 
(DR)  
 
www.ivnoss.nl 

 

Oss wint “Global 
Goals 2018” 
 
De gemeente Oss is op 19 ja-
nuari in Den Haag door VNG-
International weer gekozen als 
“Meest Inspirerende Global 
Goals Gemeente”. Ook vorig 
jaar werd men eerste, maar 
toen moest men de prijs delen 
met de gemeente Utrecht. 
 
Groot evenement op 16 juni 
De jury prees vooral de sa-
menwerking van de gemeente 
met het vrijwilligersplatform, 
inwoners, organisaties en be-
drijven. Ook roemde zij de ver-
nieuwde aanpak van Oss, de 
manier waarop de Global Goals 
bekend gemaakt worden en de 
voortreffelijke ambassadeursrol 
van burgemeester Wobine 
Buijs-Glaudemans. Nog even 
ter herinnering: Global Goals 
zijn de 17 doelen die gelden 

voor alle landen en voor alle 
mensen. Het eerste en belang-
rijkste doel is het beëindigen 
van de extreme armoede. Ver-
der zijn er doelen over gezond-
heid, onderwijs en schoon 
drinkwater, maar óók over 
duurzame energie, minder on-
gelijkheid en het aanpakken 
van klimaatverandering. Dit 
jaar viert de gemeente Oss het 
10-jarig bestaan van het Plat-
form Global Goals met 
“OSS4GLOBALGOALS” met een 
bruisend evenement op zater-
dag 16 juni in het centrum van 
de stad. Overheid, onderwijs, 

organisaties en ondernemers 
geven dan op een leuke en in-
teractieve maner invulling aan 
de 17 Global Goals. Iedereen is 
daar van harte welkom. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
www.globalgoalsoss.nl 

 
 

Tentoonstelling 

“We are Food “ 
 
In museum Jan Cunen in Oss is 
t/m 16 september de tentoon-
stelling “We are Food - over de 
kunst van voedsel” te zien. He-
dendaagse kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland laten zien 
hoe mooi, spannend en zelfs 
opwindend ons voedsel kan 
zijn op schilderijen en foto’s, in 
sieraden en objecten. 
 
Ook kookgerei is vaak kunst 
De tentoonstelling “We are 
Food” maakt deel uit van de 
gelijknamige campagne waar-
mee Brabantse ondernemers 

en instellingen aandacht vra-
gen voor de benoeming van 
Noord-Brabant tot Europese 
Regio van de Gastronomie 
2018. Aan een toekomstbe-
stendige voedselsector kan de 
kunst een waardevolle bijdrage 
leveren. Kunst maakt gewone 
dingen bijzonder, óók ons 
voedsel. Ook eetcultuur maakt 
deel uit van de expositie. 
Kookgerei, serviesgoed en be-
stek zijn tegenwoordig steeds 
vaker heuse kunstwerken. Ge-
lijktijdig met “We are Food” is 
t/m 27 mei ook de expositie 
“Leo van den Bergh - geboren 
fotograaf” te zien. Zijn fraaie 
zwart-wit foto’s geven een 
kijkje in het nabije verleden 
van Oss en omgeving. (DR)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koud hè? 

 

Hoe zo koud? We zijn verwend in onze centraal 
verwarmde huizen, zodat we bij een gevoelstem-
peratuur van -10 graden al beginnen te klagen. 

Ze vergeten zelfs bij VNO NCW in Den Haag (dat 
kantoor boven de snelweg) de buitenwaterleiding 
af te sluiten, zodat de A12 een ijsbaan is gewor-
den. Niks meer gewend. In 1942 ben ik geboren 
in maart, volgens mijn moeder had ik 3 kruiken 
om me heen liggen en op 1 april liep ze met mij 
naar de kerk, die op 50 meter afstand lag, door 

de sneeuw, om me te laten dopen. 

Voor de natuur is het heel goed zo'n korte heftige 
vorstperiode. Het omgeploegde land, zeker op de 
klei, valt dan lekker uit elkaar, zodat kleine orga-
nismen gemakkelijker hun weg vinden in de 
grond. Een groot deel van de plaaginsecten over-

leven het niet, zodat we wat minder last hebben 
van de zomer. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat 
worden. Als we van de zomer zo'n hoge drukge-
bied hebben als eind februari/begin maart, heb-
ben we langdurig mooi weer. Maar ja elk voor-
deel heb ook zijn nadeel, dan wordt het natuurlijk 
weer te droog. 

Het wordt een druk jaar voor ons, landschap- en 
tuinbeheerders. Natuurweek in juni, wij doen 
mee aan “we are food” of te wel wij zijn eten??? 
en we vieren ons 20 jarig jubileum. Een kleine 
commissie is bezig met plannen maken voor die 
dag, die voorlopig is voorzien op 6 oktober, zet 
het vast in de agenda. 

Daarnaast organiseren we dit jaar ook de dag 
voor de vrijwilligers van Brabants Landschap. Dat 
doen we op dezelfde dag. De commissie zal jullie 

op de hoogte houden. 

Al met al voldoende te doen naast het reguliere 
werk.  

Ook in de winter ligt de Stelt en alle andere ge-
bieden die we beheren er goed bij. Er blijft vol-
doende werk voor al onze vrijwilligers in Oss, 
Berghem, Kessel en Geffen. De zuidelijke gele-
dingszone wordt dit jaar goed aangepakt, samen 
met de vrijwilligers uit Geffen. Er wordt ook weer 
een opschoondag georganiseerd voor de ge-

meente Oss met deelname van praktisch alle 
scholen. Kortom genoeg werk. Ik wens jullie een 
mooie lente en een mooi begin van de zomer. 

 

Beschouwer 

Haardhout te koop 
 

 

Los gestort €50 per m3 
 

Gestapeld €75 per m3 
 

 

De haardblokken zijn af te halen op dinsdagmorgen van 
9.00 tot 12.00 uur op onze Landschapswerf aan de  
Tolstraat 3, 5342 NH Oss. 
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dat BLISS, better life in simple 
steps.  
Er is een prachtige WAAR win-
kel met Fair Trade producten 
maar ook lokaal duurzaam 
aanbod. Er komt een expo voor 
biobased en energie neutraal 
wonen met bijvoorbeeld infra-
roodpanelen. Op het Wellness 
plein kun je terecht voor yoga-
lessen, Nei-coaching, Ayurvedi-
sche massage, voetreflex, HSP 

Café en QiGong. 
 
Opening 
Op 19 en 20 mei viert Spoor 8 
de opening officieel met een 
feestelijk programma met 
workshops, lezingen, een Food 
Court met heerlijk lokaal aan-
bod en streekproducten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spoor 8 is een bijzonder uitje 
voor jong en oud. 
Aansluiten bij Spoor 8 is moge-

lijk voor zowel duurzame 
bedrijven als deelnemers 

op het Wellness plein, We-

ijen 77 in Nistelrode, 0412-

763737.  
 
Karen Raatsie  
 
 
 
 
 
 
www.spoor-8.nl  

nistelrode@ditiswaar.nl 
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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 2015 
 
April 
Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, donderdag 26 
 
Mei 

Vrijdag 4, vrijdag 11, woensdag 16, vrijdag 25 
 
Juni 
Zaterdag 2, vrijdag 8, woensdag 13, vrijdag 22 
zaterdag, 29 

 

Mariette           Janny 

Johnny 

  

Vrijwilligersmuta-
ties 
 
De afgelopen drie maanden 
kwamen er weer vier nieuwe 
vrijwilligers bij. 
 
De eerste nieuweling was Ton-
nie Verbiesen (53) uit Oss. Hij 
werkte voor het eerst met ons 
mee bij het wilgen knotten op 
de Meerdijk op 12 januari.  
Vervolgens kwam Bas Noor-
man (42) erbij. Die zal - door 
drukke werkzaamheden - al-
leen op een zaterdag kunnen 
werken.  
De derde in de rij Karel Rüland 
(58) uit Heesch, had zijn vuur-
doop op 3 februari aan de Her-
togswetering in Herpen en 
heeft inmiddels al heel wat 
uren gemaakt.  
De laatste in de rij is Thea van 
den Hoven (61) uit Macharen, 

die op 20 februari voor het 
eerst in de tuinderij mee-
werkte.  
Twee vrijwilligers van de groep 
uit Maren-Kessel, Bart en 
Sjoukje Haasjes, lieten zich als 
vrijwilliger uitschrijven.  
Het totaal aantal vrijwilligers is 
nu 139. (DR) 

 
 

 
 
 

 

Nieuwe  

watertank 
 

Mooi opknappertje dachten Piet 
Geurts en Peter Nederkoorn 
toen we de watertank van 
2500 liter voor een prikkie 
kochten. Inmiddels zijn we een 
paar maanden en diverse las-
electroden en potten verf ver-
der en ziet hij er pico bello uit. 
Nog een sticker met ons logo 
erop, en de bomen die we re-
cent geplant hebben of nog 
gaan planten kunnen gerust 
zijn, ze krijgen op z'n tijd wa-
ter. (DR)  

 

Nieuwe leden 
Vriendenclub 
 
Naast ons vrijwilligerscorps 
neemt óók het aantal leden 
van de vriendenclub nog gere-
geld toe. In de afgelopen peri-
ode kwamen erbij als onder-
steunend lid: Ecoplaza Oss, 
Maasland Gilde Oss, Familie 
van Beek Oss, Stadse Boeren 
Oss, Thisco uit Lith, het Arbo-
retum in Geffen, Natuurspeel-
tuin Megen en Mart en Els de 
Graauw uit Megen. (DR). 
 

Extra eyecatcher  
 
Op onze nieuwjaarsreceptie 
was de fraaie “Hotchkiss m201 
Willys mb” van Marc van Don-
zel. Marc gaf er uitleg over aan 
iedereen die belangstelling 
had. De jeep stamt uit de vijfti-
ger jaren en is identiek aan de 
jeeps die in de oorlog dienst 
deden. Het exemplaar van 
Marc werd in Frankrijk ge-
bouwd en was tot in de tachti-
ger jaren in gebruik bij het 
Franse leger. Marc kocht de 
jeep acht jaar geleden en 
maakt er nog steeds ritjes 
mee! (DR)  

 

Tonnie 

Bas 

Karel 

Thea 


