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Kopij 
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld 
een verslag(je) van een werkdag, een excursie, 
een lezing, een expositie of een interessante 
waarneming te schrijven. 
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties  
mailen naar redactie@landschapsbeheer-oss.nl.  
 
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende 
nieuwsbrief is 31 mei 2012. 
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Foto’s voorpagina 
Groot, linksonder en rechtsmidden: Lindenwiel 
en Erfdijk hersteld. 
Rechtsonder: de Dorsclub, net de akkers 
geploegd… nu pauze. 
Rechtsboven: plas-dras Marense eendenkooi 
gereed. 
Middenonder: geslaagde zwerfvuilopruimactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

              ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

Landschapsbeheer Oss 

Hermelijnedreef 30 
5343 XD Oss 
T 0412-632223 
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 

Pim Rinses 
T 0412-624079 
E penningmeester@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Coördinator Werkgroep 

Ton Velders 
T 06-20894923 
E werkgroep@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 

 

Projectbureau Landschapsbeheer Oss 

Henk Smouter (Projectcoördinator) 
Floraliastraat 75 
5342 BH Oss 
T 06-54288252 
E projectbureau@landschapsbeheer-oss.nl  
 
Landerij VanTosse 

Albert Toonen (Secretaris) 
Beethovengaarde 104 
T 0412-625082 
E secretariaat@landerijvantosse.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Landschapsbeheer Oss is gevestigd te Oss en 
ingeschreven bij KvK Oost-Brabant onder nummer 
17105068 Rabobank Oss, banknummer 17.04.19.894 
 

 

Te koop haardhout 
 
Eiken, gezaagd in handzame stukken , 

los gestort, € 40 per m3  
 

Gemengd (o.a. eik, els, es, berk) idem, € 35 per m3  

 

Eiken gekloofd, gestapeld, € 80 per m3  

Eiken gekloofd, los gestort, € 45 per m3 

 

Gemengd gekloofd, gestapeld, € 70 per m3  

Gemengd gekloofd, los gestort, € 40 per m3 

 
Het hout is af te halen op dinsdagmorgen tussen 

9.30-12.00 uur op onze Landschapswerf in de  

Tolstraat 3, Oss (naast industrieterrein 

Vorstengrafdonk). 

 

Meer informatie: 06-54288252 en/of 06-20894923 
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              PROJECTEN 
 

Aanleg plas-dras Marense eendenkooi 

 
Het hele gebied van de voormalige Beerse Maas 
(de “polder”) is in het verleden zeer 
aantrekkelijk is geweest voor weidevogels, met 
name voor grutto’s, wulpen en tureluurs. Door 
(onder andere) verdroging is het aantal 
broedvogels van deze weidevogelsoorten de 
laatste decennia dramatisch verminderd.  
 
In Brabant zijn, ter verbetering van het broed-
vogelbestand, collectieve weidevogelplannen in 
het kader van het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschapsbeheer (SNL) opgesteld, waarvan 
het beheerplan Beerse Overlaet qua areaal 
beheer en aantal weidevogels verreweg de 
grootste is. In het gebied wordt momenteel op 
ruim 1700 hectare een of andere vorm van 
weidevogelbeheer op agrarische percelen 
toegepast. 
 
Een essentieel onderdeel voor een goede 
weidevogelbescherming ontbreekt nog in het 
plan, namelijk plas-dras. Voor een plas-dras 
situatie is het noodzakelijk dat ca 60% van het 
perceel gedurende een bepaalde periode onder 
water komt te staan (winter en voorjaar tot 
medio juni). Uit inventarisatiegegevens blijkt 
dat de vogels zich vooral concentreren in de 
laagste en natste delen van een gebied. 
 
Het doel van dit project is dan ook om op enkele 
percelen ten oosten van de Marense eendenkooi 
in het beheerplan Beerse Overlaet een plas–
drasterrein te creëren waardoor hier zich weer 
nieuwe kansen ontwikkelen voor weidevogels en 
hun kuikens.  
Hiertoe worden de percelen momenteel voorzien 
van een ondiepe (ca 20 cm), ca 20 meter brede 
greppelstructuur waardoor het mogelijk is de 
percelen over de volle lengte te laten vollopen 
met water. Rond de percelen wordt een lage 
waterkering aangebracht om te voorkomen dat 
het water van de percelen afstroomt. De 
hiervoor benodigde grond komt uit de 

uitgegraven verlagingen. Bijkomend voordeel 
van de zeer geleidelijk aflopende verlagingen is 
dat tevens slikranden worden gecreëerd, 
waardoor het terrein ook aantrekkelijk wordt 
voor soorten als tureluur en kievit. 
Het water wordt op de percelen opgebracht met 
behulp van een windmolen. Het peil op de 
percelen wordt gereguleerd door stuwtjes, die 
het water vasthouden. Deze dienen tevens als 
wateraflaat aan het eind van de 
inundatieperiode.   
 
Brabants Landschap is uitvoerder van de 
subsidieregeling SNL. De uitvoering van het 
werk wordt begeleid door de Werkplaats NLC 
van Landschapsbeheer Oss. Brabant Water is 
eigenaar van de percelen. 
 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aanleg plas-dras situatie bij Marense eendenkooi.  
Hieronder het eindresultaat! 
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              PROJECTEN 
 

Wandelroutenetwerk Herstel Erfdijk

Oss uitgebreid met 
QR codes 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat 
Landschapsbeheer Oss het wandelroutenetwerk 
van de gemeente Oss gaat aanleggen. In aan-
vulling daarop hebben we voorgesteld om een 
deel van de knooppuntpalen te voorzien van 
aanvullende bordjes met zgn. QR-codes. Dit zijn 
de inmiddels veel voorkomende vierkante codes 
die met bijvoorbeeld met een smartphone 
kunnen worden gescand. Door middel van die 
codes is het mogelijk het wandelroutenetwerk 
uit te breiden met veel informatie over het ge-
bied, zowel over natuur, landschap, historie etc.  
Voor zover bekend is het wandelroutenetwerk 
Oss het eerste dat met deze vorm van infor-
matievoorziening wordt uitgebreid. Uiteraard 
blijft ook voor de “niet digitale” wandelaar infor-
matie beschikbaar in de vorm van wandel-
kaarten met informatie en routebeschrijvingen. 
Het QR codeproject is opgezet als stageproject 
en wordt, in samenwerking met de Brabantse 
Milieufederatie, uitgevoerd door een derdejaars 
HAS-student, Marinus van Sluisveld. Hij zal 
tijdens zijn stageperiode alle relevante infor-
matie verzamelen en deze verwerken tot QR-
codes, die op bordjes worden geprint.  
Marinus is sinds medio februari regelmatig op 
het (inmiddels met internet en alle benodigde 
faciliteiten uitgeruste) kantoor van Landschaps-
beheer Oss (oftewel de Werkplaats NLC) op de 
Tolstraat aanwezig en wordt begeleid door Henk 
Smouter.  
 
Henk Smouter 
 

 
Eind februari is weer een gedeelte van de Erfdijk 
in Herpen hersteld. Het betreft het vrijwel 
verdwenen gedeelte ten oosten van het 
Lindenwiel, over een afstand van ca 100 meter. 
Een deel van de hiervoor benodigde grond was 
reeds vorig jaar aangevoerd van een project 
elders. Omdat deze hoeveelheid niet toereikend 
was, is het aangevuld met het de grond die 
vrijkwam uit het tegelijkertijd opgeruimde 
tijdelijke depot langs het Lindenwiel. Op de 
plaats van het depot is een kleine amfibieënpoel 
aangelegd. In het voorjaar wordt dit ingezaaid 
met gras en als hooiland beheerd.  
 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Weer geslaagde opruimactie 
 
Zoals elk jaar, in het kader van de nationale opschoonweek gebruikelijk, heeft 
Landschapsbeheer Oss ook dit jaar weer de wegen en natuurgebieden in Oss Zuid weer 
van zwerfafval verlost. 
 
Afval zelf meenemen 
Zo’n 30-tal zeer gemotiveerde vrijwilligers haalden op vrijdag 16 maart enkele tientallen 
komo-zakken met zwerfafval en nog flink wat groot vuil uit het natuurgebied tussen de 
Cereslaan, de Nieuwe Hescheweg, de A50 en de Witte Hoeflaan. De gemeente Oss  had 
weer voor zakken, knijpers, handschoenen en hesjes gezorgd en trakteerde de werkers 
bij de koffie op warme appelflappen. Ze hopen dat hun actie recreanten zal aanzetten om 
hun consumptief afval weer mee naar huis te nemen. Maar ook dat regelmatige 
bezoekers van de bosgebieden zelf óók eens wat rommel die ze al wandelend tegen 
komen, mee naar huis zullen nemen! Groot gestort afval moet altijd telefonisch gemeld 
worden onder telefoonnummer 0900-9965432 (DR). 

Lindenwiel opgeknapt 
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              VRIJWILLIGER IN BEELD 
 

Aan de slag bij Landschapsbeheer 

 
Vanaf begin dit jaar zijn er bij Landschaps-
beheer twee nieuwe stichtingen: Landerij 
VanTosse en Werkplaats NLC, zie daarvoor de 
Nieuwsbrief van december. Als nieuwe 
secretaris van die twee stichtingen kreeg ik de 
nodige stukken onder ogen.  Natuurlijk had ik 
wel een idee van wat er zo al gebeurt bij 
landschapsbeheer Oss maar als je dan al die  
projecten ziet die er afgelopen jaren al 
onderhanden zijn genomen dan ben je echt 
onder de indruk. Al die wandelpaden, de aanleg 
van graanakkers en cranberryvelden in De Stelt 
en herinrichtingen zoals de Erfdijk in Herpen en 
daarnaast nog veel en veel meer. Maar er zijn 
ook heel veel plannen voor de komende jaren. 
Zo kwam ik in de documenten al plannen tegen 
voor de herinrichting van de grafheuvels in 
Zevenbergen en voor de bijna verdwenen Osse 
Beek maar ook wordt er gedacht over de aanleg 
van bloemranden en boszomen. En wat  dan 
opvalt is dat lang niet al die projecten door de 
vrijwilligers worden aangepakt maar dat er ook 
veel gebruik wordt gemaakt van bedrijven en 
dat  er dus aardig wat gelden binnen moeten 
komen om die plannen ook waar te maken. Wat 
mij als imker natuurlijk ook meteen opviel 
waren de projecten  “Aanleg van bloemrijke 
bermen en boszomen” en  “Een bij hoort er bij”. 
 
De link vanuit Landschapsbeheer naar mijn  
persoon heeft dus verband met  mijn 
bijenhobby en belangstelling voor alles wat 
groeit en bloeit.  Het jaar 2012 is ook nog eens 
uitgeroepen tot het jaar van de bij (zie 
www.jaarvandebij.nl). In verband met dat jaar 
van de bij zijn er binnenkort de nodige 
publicaties en activiteiten te verwachten. Zo 
zullen op de Floriade in Venlo de bijen 
nadrukkelijk aanwezig zijn en  aandacht vragen 
in een zeer aantrekkelijke bijenstand. Gelukkig 
komen we de laatste jaren meer en meer achter 
de oorzaken van de  opvallende sterfte van 
honingbijen en onderkennen we ook de 
problemen die er optreden voor de bestuivende 
insecten; er is namelijk steeds minder ruimte en 
voedsel, voor bestuivende insecten zoals 
vlinders, hommels en voor al die soorten wilde 
bijen.  Honingbijen zijn van een enorme 
betekenis voor de bestuiving van onze 
voedselgewassen maar ook voor de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaadvorming van veel wilde bloemen en 
planten. Zo is inmiddels ook duidelijk dat de 
bestuivende waarde van één bijenvolk voor 
onze groenten en fruitteelt wel kan uitkomen op  
€15.000,-  
Via de twee nieuwe stichtingen Werkplaats NLC 
en Landerij VanTosse wordt enerzijds de 
aandacht gevestigd op natuur, landschap en de 
cultuurhistorie en gaan we anderzijds op het 
terrein van de voormalige heemtuin Cumberland 
aan de slag om in die biodiversiteitstuin  
“stadslandbouw” te beoefenen en wordt er 
gedacht aan een “zelfpluktuin”. Zoals de 
kinderboerderij de nadruk legt op de verzorging 
van  de daar aanwezige dieren ligt de nadruk 
van onze biodiversiteitstuin straks op het tonen 
en verzorgen van  eetbare gewassen en 
kruiden.   
Natuurlijk wil ik hier tot slot graag vermelden 
dat we in Oss de laatste jaren weer een 
groeiend aantal imkers zien en dat komt mede 
door de welwillende houding van 
Landschapsbeheer en van de gemeente Oss. We 
gaan aan de slag bij Landschapsbeheer! 
 
Albert Toonen 

Albert Toonen 
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              ADVERTENTIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor alle aanpassingen en werkzaamheden  
in en om uw woning of bedrijf 
Glas, schilderwerk, behang, metsel- en stucwerk 
Renovatie bad- en tegelwerk 
Elektra en tuinwerk 

Klussenbedrijf Wilja 
Berghemseweg 94 
5348 CL Oss 
0412-623477 
06-53460406 
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              KORT NIEUWS 
 

Vlot nieuw jasje 
 
We hebben onze nieuwsbrief met 
ingang van dit nummer een flinke 
face-lift gegeven. Hoewel er beslist 
geen opmerkingen waren over 
onze vorige lay-out en indeling, 
vonden we het tóch nodig om ons 
blad weer eens te vernieuwen! De 
laatste vernieuwing was alweer in 
juni 2004, toen we voor het eerst 
in kleur verschenen en we een 
vaste omvang kregen van twaalf 
pagina’s, (met een december-
nummer van zestien) die netjes in 
de rug geniet waren.  
En de nieuwsbrief die u nu in 
handen hebt, is daarbij óók nog 
eens de vijftigste sinds we in april 
1999 voor het eerst verschenen. 
Die eerste uitgave - een pover 
zwart-wit krantje van twee 
pagina’s met slechts een vijftal 
korte artikelen - had toen een 
oplage van nog geen 100 stuks. Nu 
de omvang en de oplage van onze 
huidige nieuwsbrief respectievelijk 
verzes-en verviervoudigd zijn, 
mochten we onszelf wel een 
nieuwe vormgeving cadeau doen, 
zo dachten we! 
 
We wensen u veel leesplezier!                                                                                                    
De redactie 
 
 

Aantal vrijwilligers 
bereikt record 
 
De aanwas van nieuwe vrijwilligers 
is de afgelopen drie maanden weer 
onverminderd door gegaan en het 
totaal aantal ingeschreven mannen 
en vrouwen kwam daarmee op 71. 
Ter vergelijking: 10 jaar geleden 
waren dat er nog maar 20 en vijf 
jaar geleden stond de teller op 46. 
 
Zeven nieuwelingen mochten we 
weer begroeten sinds het verschij-
nen van onze vorige nieuwsbrief in 
december 2011. We noemen aller-
eerst Peter Nederkoorn (59); die 
vrijdag 6 januari zijn eerste werk-
zaamheden voor ons verrichte in 
de voormalige Heemtuin in De 
Stelt. De tweede nieuweling was 
John Hurkens (65), die vijf dagen 
later, op woensdag 11 januari in de 
eendenkooi in Macharen voor het 
eerst meewerkte. De 64-jarige Jan 
Oomen mocht op vrijdag 20 janu-
ari zijn eerste zaag- en knipwerk 
doen in het Vierwinden-bos en 
weer een week later, op zaterdag 
28 januari was Tom v.d. Heijden 
(58) aan de beurt, eveneens in het 
Vierwindenbos. Menno v.d. Most 
(60) deed voor het eerst mee op 
vrijdag 17 februari op de Erfdijk in 
Herpen en de laatste vrijwilliger die 
we aan u voorstellen is Hanny 
Wagemakers (57), die op 16 maart 
meehielp met het opruimen van 
zwerfafval. Van de zevende vrij-
williger, Albert Toonen, vindt u in 
dit nummer een apart verhaal, 
waarin hij zichzelf voorstelt.  
Op Jan Oomen na, die in Heesch 
woont, komen de nieuwelingen 
allemaal uit Oss. (DR) 

Wat deden we voor 
werk?   
  
Memoreerden we in ons verslag over 
de werkzaamheden in de maanden 
september, oktober en november in 
onze vorige nieuwsbrief al dat natuur-
park de Stelt toch wel onze popu-
lairste locatie was, óók de afgelopen 
drie maanden werden er van elf 
werkochtenden weer vijf in de Stelt 
door gebracht. 
 
Leuke nieuwe klus 
Zo bestreden we in de Stelt op 9 en 
30 december 2011 en 6 januari 2012 
weer vogelkers en werden de monu-
mentale eiken langs de Amelsestraat 
op vrijdag 3 en zaterdag 25 februari 
weer keurig in het gelid gezet door er 
enkele “dubbele broeders” tussenuit 
te kappen. De gemiddelde opkomst 
was bijna 30 man! 
Maar naast de Stelt waren er nog 
andere plekken waar onze vrijwilligers 
zich konden uitleven, zoals op woens-
dag 11 januari in de eendenkooi in 
Macharen. Daar werd met 32 van 
onze mensen, aangevuld met een 
achttal medewerkers van Natuur-
monumenten gesnoeid, gemaaid en 
geplant.  
Het Vierwindenbos kreeg op vrijdag 
20 en zaterdag 28 januari weer een 
grote snoei- en kapbeurt nabij de 
Naaldhof, waarbij respectievelijk 35 
en 20 vrijwilligers meewerkten.  
Ook de Erfdijk in Herpen, sinds 2007 
eveneens een zeer populaire werkplek 
voor onze vrijwilligers, werd niet 
vergeten. Op vrijdag 17 februari werd 
er door 30 man/vrouw weer naar 
hartenlust gezaagd, geknipt en 
gesjouwd. De leukste klus was 
natuurlijk die op vrijdag 2 maart toen 
we met dertien vrijwilligers een 
particulier, flink verwaarloosd 
bosperceeltje aan de Herpensebaan 
onderhanden namen. Dood hout werd 
verwijderd en overtollige en dode 
bomen, voornamelijk vogelkers, 
werden gekapt. Vooral het feit dat we 
nog nooit eerder in die (zeer fraaie) 
hoek van Oss gewerkt hadden maakte 
die werkochtend extra aantrekkelijk! 
Het karwei aan de Herpensebaan 
kwam op 2 maart niet af en werd 
derhalve, nu met 21 vrijwilligers, 
afgemaakt op 7 maart. (DR)    

John Hurkens  

Peter Nederkoorn 

Tom vd Heijden Jan Oomen 
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              KORT NIEUWS 
 

Samen sterk in het 
buitengebied!  
 
Wie van de natuur houdt, ergert 
zich natuurlijk wel eens aan zwerf-
afval, afvaldumpingen, het ver-
branden van afval, illegale motor-
crossers in het bos, verstoring van 
het dierenwelzijn door stropen of 
het vangen van (roof)vogels en het 
illegaal kappen van bomen met 
een beschermde status. 
 
Terreinbeheerders slaan  
handen ineen! 
Gemeenten, politie, natuurorgani-
saties, waterschappen etc. doen 
natuurlijk al wel veel om die 
overlast aan te pakken, aange-
stuurd door hun eigen toezicht-
houders en attente burgers, doch 
er was tot nu toe onvoldoende 
coördinatie tussen de verschillende 
instanties en  de bereikbaarheid 
voor de alerte natuurliefhebber 
voor het melden van overtredingen 
liet vaak veel te wensen over . 
“Wie moet ik bellen en in welke 
gemeente en wat is het goede 
telefoonnummer?” Want door de 
vele organisaties die betrokken zijn 
bij het buitengebied is het toezicht 
versnipperd! De pakkans van 
iemand die een overtreding in de 
natuur begaat is klein, óók omdat 
de toezichthouders van de verschil-
lende organisaties of instanties 
vaak onvoldoende op de hoogte 
zijn van elkaars bevoegdheden, 
deskundigheden en acties. 
Hoog tijd dus voor een vereen-
voudiging van veel administratieve 
rompslomp en het adequater 
inzetten van toezichthouders in het 
buitengebied! 
En daarom werd in de regio 
Brabant Noord op 23 november 
vorig jaar het  sein voor een 
reorganisatie op groen gezet. Op 
die dag tekenden de handhavings-
partners in die regio een overeen-
komst waarmee ze vast legden om 
op een nieuwe, efficiënte manier te 
gaan samenwerken om de buiten -
en natuurgebieden schoon, veilig, 
mooi en leefbaar te maken Het 
nieuwe project kreeg de naam 
“Samen sterk in het buitengebied”. 
En er kwam één centraal en 
optimaal bereikbaar nummer 
0900-9965432, waar zowel 
toezichthouders als burgers alle 

overtredingen in het buitengebied 
hun klachten kunnen neerleggen! 
Het nieuwe project heeft een 
voorlopige looptijd tot mei 2013. 
Een vergelijkbaar project loopt ook 
al ruim twee jaar met groot succes, 
in de regio Zuid-Oost Brabant. 
Deelnemers aan “Samen sterk in het 
buitengebied” zijn: de provincie 
Noord-Brabant, Politie Brabant-
Noord, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, Brabants Landschap, 
Waterschap de Dommel, Water-
schap Aa en Maas, de nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) 
en de gemeenten Bernheze, 
Boxtel,’s-Hertogenbosch, Oss, 
Schijndel, Sint Michielsgestel, Sint 
Oedenrode, Uden, Veghel en Vught. 
 
Meldt overtredingen in natuur 
En hoe moet nu die samenwerking 
tussen de partners in de praktijk 
gaan werken? Twee, speciaal 
hiervoor aangenomen regio-
handhavers, Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaren (BOA’s), 
trekken het buitengebied in. 
Samen met een regiocoördinator 
vormen zij het “Handhavingsteam 
Buitengebieden” en zetten zij, met 
alle al eerder werkzame toezicht-
houders en handhavers een stevig 
gebiedsnetwerk op. Hierdoor 
pakken zij overtredingen waar de 
natuur en het platteland onder 
lijden, voortvarend aan!  
Het handhavingsteam werkt in 
opdracht van de provincie Noord-
Brabant en is een onderdeel van 
het Regionaal Milieubedrijf (RMB) 
in Grave. Het spoort zelf 
overtredingen op, maar wordt toch 
grotendeels gevoed door klachten 
en meldingen van burgers en 
recreanten en de al eerder 
genoemde handhavingspartners 
van gemeenten, waterschappen, 
provincie, terreinbeheerders, 
politie en de nVWA 
Dus ziet u een overtreding in het 
buitengebied of vermoed u 
wanbeheer in de agrarische-of 
industriële sector, bel dan: 
0900-996 5432 (DR) 
 
Met dank aan RMD en René Govers 
(Provincie Noord/Brabant) 
 

Rijsvennen II 
 
Toon Voets van de Vogelwerkgroep 
van het IVN Oss, die wel als de 
architect van de plannen voor het 
Rijsvennengebied beschouwd mag 
worden, liet weten dat de schetsen 
voor de inrichting van Rijsvennen 
II klaar zijn! 
 
Start werkzaamheden eind 2012? 
Er wordt nu gewerkt aan het be-
stekklaar maken van de schetsen 
en het aanvragen van de benodig-
de vergunningen en ontheffingen. 
Daarna kan de aannemer met zijn 
werkzaamheden starten, mogelijk 
eind van dit jaar. Ook zijn de 
schetsen voor de inrichting van het 
gebied tussen de twee ecoducten 
over de A 50 en de N 321 klaar. 
Deze schetsen zijn onderdeel van 
het plan Maashorst-Herperduin 
waarin deze natuur-bruggen de 
migratie van grote hoefdieren en 
de wilde flora en fauna tussen die 
gebieden mogelijk maken. (DR) 
 

Nieuwjaarsreceptie 
weer als vanouds 
 
Traditiegetrouw hield Landschaps- 
beheer Oss ook dit jaar weer een 
nieuwjaarsinloop in de Tolstraat. 
Dit keer op zaterdag 7 januari. 
 
Vreemde voetjes op het raam! 
De middag werd bezocht door in 
totaal zo’n 50 personen; evenveel 
als het jaar daarvoor. Daaronder 
een kleine 30 vrijwilligers, waarvan 
sommigen met partner en een 14-
tal gasten. Er werd weer gezellig 
bijgepraat of kennis gemaakt on-
der het genot van een kop koffie, 
een glas fris, bier, wijn of sterke 
drank. Daarbij ontpopte onze 
penningmeester Pim Rinses zich 
als een volleerd horecagastheer en 
ging rond met schalen kaas, worst 
en warme snacks. Een groot raad-
sel die middag waren de twee 
voetafdrukjes van een baby of 
klein kind op het beslagen raam 
van de vergaderkamer. Hoe ze er 
kwamen of wie dat gedaan had 
was voor talloze bezoekers lang 
een onderwerp van gesprek! (DR) 
 
Oplossing: maak een vuist en druk 
op een beslagen raam. Teken er 
daarna met je vinger teentjes erbij! 
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Volop plannen bij de 
Oijense brouwerij! 
 
In een gesprek met Carlette 
Roeland van de Speciaalbier-
brouwerij in Oijen, die ze daar 
samen met haar man Piet Kees en 
haar schoondochter Lonneke nu 
alweer ruim 10 jaar drijft, hoorden 
we weer de nodige nieuwtjes.. 
 
Slapen in Pipowagen 
Zo is de brouwerij inmiddels 
aangesloten bij “Fietsers Welkom” 
van Horeca Nederland en gaat men 
samen met Terras “Effe Zitte” in 
Macharen en Café-Rest. “De 
Keurvorst” in Ravenstein  meedoen 
aan de landelijke actie “Happen en 
Trappen”. 
En op 1 april a.s. start de brouwerij 
met het aanbieden van een 5-
daags fietsarrangement dat als 
thema kreeg:” Brabantse midweek 
in onze Maasstreek”. Dat 
arrangement verzorgt men samen 
met buurman “Slapen op Wielen” 
en kost €410. Het arrangement is 
bijzonder compleet. Inbegrepen 
zijn: vier overnachtingen in een 
Pipowagen bij “Slapen op Wielen” 
met ontbijt, drie avonden een 
maaltijd bij brouwers Hap en Tap, 
één avond een Hap en Tap 
braadplaat geserveerd bij uw 
slaapwagen, vier dagen een lunch, 
op verschillende momenten 
koffie/drankje/hapje/high tea, elke 
dag een “lekkerspakket” voor 
onderweg, verschillende bezoekjes 
onderweg, waaronder bijvoorbeeld 
een museum, bloementuin, 
vaartocht over de Dieze, en een 
avond workshop in Atelier 
Keraniek. Verder routeboekjes met 
kaarten en uitgebreide 
beschrijvingen, verschillende 
foldertjes van de activiteiten en 
attracties en enkele kleine 
attenties. Alle kosten zijn dus 
inbegrepen, alleen zijn eventuele 
extra consumpties voor eigen 
rekening.  
Wat het fietsarrangement betreft: 
De deelnemers worden op 
maandagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur ontvangen bij “Slapen 
op Wielen” aan de Oijense 
Bovendijk 55 in Oijen. En 
vervolgens de vier fietsdagen! De 
eerste dag fietst u 21 kilometer 
rondom Oijen, de tweede dag doet 

u Oss en omgeving in 34 
kilometer, de derde dag, de 
zwaarste met maar liefst 66 
kilometer, staat voor een rondje 
Den Bosch en de laatste dag 
tenslotte staat Ravenstein en 
omgeving op het programma, een 
tocht van 46 kilometer. 
Verder is de samenwerking met 
Boerensolex in Herpen inmiddels 
een blijvertje, evenals die met de 
Paardenmelkerij in Oijen en op 
creatief gebied bemiddeld Carlette 
in workshops bij Keraniek in Oijen, 
Ambrosijntje uit Macharen en 
kunstenaar Alex van der Heijden 
uit Dieden. 
De zich nog steeds uitbreidende 
brouwerij, die hoopt nu toch 
eindelijk spoedig de allerlaatste 
benodigde vergunningen van de 
gemeente te krijgen, heeft 
tenslotte ook nog een recent 
nieuwtje. Men wil n.l. uitbreiden 
met een tiental recreatieve 
verblijven in de vorm van kleine 
chalets om de rondtrekkende 
toeristen langs de Maas te kunnen 
houden. Ook heeft de brouwerij 
sinds enige tijd plaats gemaakt 
voor drie camperplaatsen. (DR) 
 

Met het IVN op stap 
 
Het IVN heeft de komende 
maanden weer een aantal wandel-
en fietstochten op het programma 
staan, zowel vanaf diverse locaties 
in de regio als vanuit bezoekers-
centrum Slabroek in Nistelrode. 
Ruimtegebrek belet ons echter 
helaas om dit keer alles te 
publiceren. 
Kijkt u derhalve op de twee 
websites: www.ivnoss.nl of 
www.slabroek.nl. Verder kunt u 
bellen met Frank van Dorst 0486-
462889 en Slabroek 0412-611945. 
Mailen kan ook: info@slabroek.nl 
(DR) 
 
 
 

Maasmeander-
wandelingen 
 
De Maasdijkmarathon, die op 
zondag 10 juni voor de derde keer 
in successie tussen den Bosch en 
Ravenstein wordt gehouden, zal op 
zaterdag 9 juni een proloog krijgen 
in de vorm van een wandeltocht op 
delen van hetzelfde traject. Die 
wandeling kreeg de naam 
Maasmeander-wandeling. 
 
Van natuur genieten en proeven 
Deze Maasmeander wandeltocht, 
die gelopen kan worden in de 
afstanden van 10, 20, 30 en 40 
kilometer, wordt evenals de 
marathon , georganiseerd door de 
Stichting Sportevenementen Oss 
en krijgt daarbij hulp van AV Oss 
’78 en Stichting Maasmeanders.  
De wandelroutes zijn grotendeels 
op de Maasdijk gepland. De 
organisatie had de wandelaars ook 
graag over stukken van de 
uiterwaarden langs de Maas willen 
laten lopen, maar enkele boeren 
hadden daar bezwaar tegen. Maar 
de wandelaars krijgen voldoende 
gelegenheid om van de prachtige 
natuur langs de uiterwaarden te 
genieten. Ook lopen ze langs 
bijzondere gebouwen en plekken in 
de vele kernen en dorpjes langs de 
Maas. En omdat wandelaars 
meestal geen haast hebben, hopen 
de ondernemers langs het 
wandeltraject die lid zijn van 
Stichting Maasmeanders natuurlijk 
dat ze even de tijd zullen nemen 
voor een kijkje bij hun bedrijf en 
een gratis versnapering.  
U kunt voor de wandelroutes 
inschrijven t/m 26 mei via 
www.maasdijkmarathon.nl. Hier 
kunt u ook de routes downloaden. 
(DR) 

Maasmeanderdag op 1 april in Megen 
 
De jaarlijkse Maasmeanderdag, de dag dat de leden van Stichting Maasmeanders zich 
met een kraam aan het publiek kunnen presenteren, zal dit jaar plaats vinden op 
zondag 1 april in Megen. Het thema is: “Geniet de Maasmeanders… in Megen” 
 
Evenementen en bezienswaardigheden 
Van 11.00 tot 17.00 uur zullen er die dag op verschillende locaties in Megen talloze 
verkoop- en informatiestands te vinden zijn. Ook Landschapsbeheer Oss zal weer van 
de partij zijn! Tevens zullen er, verspreid over het stadje en op verschillende 
tijdstippen, allerlei evenementen plaats vinden en diverse bezienswaardigheden 
bezocht kunnen worden. De plaatselijke horeca zal op diverse activiteiten inhaken. Op 
het moment van afsluiten van deze editie was nog geen exact programma 
beschikbaar, maar u zult er in de plaatselijke media beslist nog veel meer over 
kunnen lezen. Kijk anders even op www.maasmeanders.nl (DR) 
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Heerlijk wonen  
in de Stelt 
 
Als bewoners in het buitengebied 
Oss, genieten we elke dag van de 
natuurlijke ligging van onze 
woning, welke grenst aan de 
Geffense Bosjes, de cranberry’s en 
bijna tegen de aangekochte 
heemtuin aan.  
De afgelopen jaren hebben we veel 
geleerd van de natuur. Zo hebben 
we dassensporen gevolgd, eek-
hoorns, herten en vossen gezien 
en buizerds geobserveerd als ze 
boven een te verorberen prooi 
hangen. Jaarlijkse genieten we van 
de paddentrek naar onze natuur-
lijke vijver, welke gevuld is met 
veel vissen, slakken en water-
insecten. Verder genieten we van 
de diversiteit aan vogels en bomen 
en eenmaal per jaar van de uilen-
geluiden. In de weekenden zien we 
mensen voorbij komen, die de 
natuur opzoeken om te wandelen 
of (sportief) te fietsen. En... wat 
ook geweldig is aan onze woonplek 
zijn de vier seizoenen. Steeds weer 
anders. Via internet en boeken 
zoeken we op hoe het zit met de 
natuur en zijn dieren, juist bij ons 
in omgeving en komen dan heel 
wat te weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij en onze hond en kat, wonen 
letterlijk in het groen en hebben 
onze woonplek dan ook de naam 
In ’t Groen gegeven. Door al onze 
eigen, mooie ervaringen voelen we 
ons steeds meer betrokken bij de 
activiteiten van Landschapsbeheer 
Oss.  
Onze waardering gaat zeker uit 
naar al die enthousiaste mensen 

die zich op een of andere manier 
inzetten voor de activiteiten die 
worden georganiseerd vanuit 
Landschapsbeheer Oss. Het is een 
compliment waard. Al die mensen, 
die houden van de natuur en 
daarin hun bijdrage leveren. 
 
Als bewoners in een groene, 
natuurlijke omgeving, willen we de 
mensen in de maatschappij mee 
laten genieten van het moois en 
laten ervaren hoe landelijk wonen 
kan zijn en wat de natuur met 
iemand kan doen. Regelmatig 
stellen we onze woonplek al 
beschikbaar voor maatschappelijk 
verantwoorde activiteiten, die juist 
in de natuurlijke omgeving goed 
tot zijn recht komen. 
We bruisen van ideeën, welke we 
aan het uitwerken zijn en die 
aansluiten bij onder andere de 
activiteiten van Landschapsbeheer 
Oss. In juni wordt hiermee over 
bekend.  
 
Een van ons heeft zich ondertussen 
aangemeld als actieve vrijwilliger. 
Enerzijds om de activiteiten van 
Landschapsbeheer Oss te onder-
steunen en anderzijds om als 
bewoner in een natuurlijk gebied 
samen te werken met hen die zich 
voor de natuur inzetten. 
 
Hartelijke groeten,  
Hanny & Jan Wagemakers 
 
 
 

 

Maashorstbier 2012 
op de markt 
 
Van het Maashorst premium-
pilsener, op de markt gebracht 
door de Maashorstboeren, dat 
vorig jaar voor het eerst van start 
ging, is recent de editie 2012  
gepresenteerd. 
 
Hoge verwachtingen 
Ook dit jaar weer is het bier 
gebrouwen van de gerst die op de 
akkers van Wim en Joke Jans 
rondom de Peelrandbreuk geteeld 
is. Het mouten van de gerst vond 
weer plaats in Duitsland en het 
brouwen en afvullen deed weer de 
Budelse brouwerij in Budel. De 
productie ging van 18.000 liter in 
2010 naar 27.000 liter dit jaar. 
Eugene Theunissen, van de 
werkgroep Maashorstbier, die bezig 
is met het samenstellen van een 
promotieteam dat op markten, bij 
grote evenementen en in winkels 
aan de slag gaat om het bier meer 
bekendheid te geven, liet ons 
weten dat er met de gemeente 
Bernheze gesprekken gevoerd wor-
den over een eigen brouwerij in de 
Maashorst.  
Hij zei dat hij al 55 klanten heeft 
waar het Maashorstbier verkrijg-
baar is (dat waren er vorig jaar 
zo’n 10) Hij verwacht dat dit aantal 
snel nog wel groter zal worden 
doordat een groep horeca-
gelegenheden pas in het voorjaar  
(terras!)  klant wordt.  
Voor alle info over het Maashorst-
bier en de verkooppunten zie: 
www.maashorstbier.nl. (DR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De natuurlijke oprijlaan tot 
onze woning    

Hof van Lof in Megen eind april weer open! 
 
De liturgische bloemen- en plantentuin “De Hof van Lof” gelegen in de oude 
ommuurde tuin van het klooster van de Minderbroeders Franciscanen in 
Megen is vanaf zaterdag 28 april weer open voor het publiek. 
 
Voor rondleidingen eerst aanmelden 
Die dag is er een open middag waarop Zuster Esther Zonjée Claris, haar 
kennis en interesse met ons zal delen over “kruiden in de kruidentuin”. De 
tuin gaat die dag open om 14.00 uur en sluit, zoals gewoonlijk om 16.00 uur. 
 
Tot en met 29 september zal de “Hof van Lof” dit seizoen dan in totaal 45 
keer te bezoeken zijn van 14.00 tot 16.00 uur, te weten 30x voor een 
“scharrelmiddag” en 15x voor een rondleidingsmiddag. Er zijn twee 
gastvrouwen aanwezig, die u ontvangen met koffie en thee en u informatie 
geven over de tuin. Er is een tuingidsboekje beschikbaar, waarmee u zelf uw 
weg kunt zoeken in de tuin. Maar voor de rondleidingsmiddagen, die 
inclusief een power-point presentatie 2 uur duren, moet u ruim van tevoren 
een afspraak maken met Broeder Loek Bosch of, via email 
franciscanen-megen@hetnet.nl of telefonisch via 0412-465770. 
Voor alle verdere informatie: www.hofvanlof.nl (DR) 
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Lente 
  
Je voelt het, het komt er aan, de lente!  
Alles zindert, de natuur kraakt in zijn 
voegen, de lucht is zwanger, de knoppen 
staan op barsten, de mensen worden 
weer wakker. 
 
Ze worden hopelijk wakker om de boze 
droom die over ons komt weg te blazen, 
de droom van bezuinigingen. Noord 
Brabant heeft getracht die bezuinigingen  
te ontlopen door niet akkoord te gaan 
met de plannen van dit kabinet. Helaas, 
het is niet gelukt, Brabant zal in de 
komende jaren nog nauwelijks echt werk 
kunnen maken van de prachtige plannen 
die waren gemaakt. Inderdaad een boze 
droom, wanneer worden we wakker?  
 
Natuur gaat ons allemaal aan het hart, 
echter een grote groep mensen, ca. 1,5 
miljoen, vinden dat het een hobby is van 
een paar zonderlingen. Zo vinden ze ook 
dat cultuur een hobby is van zonderlingen 
in ieder geval niet hun  hobby. Natuur, 
cultuur, zorg, pensioenen, 
ontwikkelingshulp, allemaal iets van 
zonderlingen? Wat komt er nog meer 
waar we niet gelukkig van worden?  
 
Oss heeft gelukkige wel hart voor zijn 
natuur en voor zijn cultuur, het is echter 
allemaal wat moeilijker geworden maar 
we kunnen nog steeds een hoop voor de 
mensen van Oss doen. Binnenkort  wordt 
het wandel knooppunten systeem in de 
gemeente Oss gerealiseerd, De Erfdijk in 
Herpen ziet er weer prachtig uit. De 
wielen en poelen langs de Maas zijn 
prachtige stukjes natuur geworden. De 
natuurbruggen van Maashorst naar 
Herperduin gaan wel door, ze worden dit 
jaar gerealiseerd. De zuidelijk 
geledingszone krijgt langzamerhand zijn 
vorm. In de Stelt gaan we een 
landschapspark van allure realiseren, met 
als middelpunt de "biodiversiteittuin" 
waar de transitie tussen stad en 
platteland wordt gerealiseerd. Een 
educatief project waar de Osse mensen 
veel plezier aan kunnen hebben in de 
toekomst. 
 
In Oss wordt de lente in ieder geval niet 
"Bleeker" 
 
Beschouwer 
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RUIJS Tuintechniek  
M 06-51286021 
 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 
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              WERKGROEP LANDSCHAPSBEHEER OSS 
 

Mededelingen & Werkdagen 
 
Het is weer lente en dan zit het hoofdseizoen 
voor ons er weer op, we hebben in de afgelopen 
winter weer veel in het buitengebied van Oss tot 
stand gebracht met de enthousiaste inzet van 
heel veel vrijwilligers. 
We hebben wat werkdagen moeten aflassen 
door de weersomstandigheden, o.a. sneeuw, 
maar verder laten jullie zich door het soms 
slechte weer niet uit het veld slaan. 
Het werk was ook de afgelopen periode weer 
zeer afwisselend en bracht ons in alle uithoeken 
van de gemeente. Waar we overal geweest zijn 
en wat we gedaan hebben ga ik nu niet 
opsommen want dat zal ongetwijfeld Dick wel 
vermelden in deze Nieuwsbrief, trouwens als je 
de Nieuwsbrief aandachtig doorleest zul je 
merken dat er dit jaar veel veranderingen en 
uitbreidingen te wachten staan met als 
hoogtepunt de totstandkoming van “Landerij 
VanTosse”. 
Al deze vernieuwing en uitbreiding zal ook 
organisatorisch het nodige teweeg brengen 
maar we houden wel in de gaten dat de 
ontspannen en gezellige werksfeer behouden 
blijft. 

Ook de inloop op de dinsdagochtenden blijft 
onveranderd en moet vanwege het succes 
misschien zelfs een keer worden uitgebreid 
want er wordt op die inloop veel nuttig werk 
verricht. 
De komende maanden is er nog veel te doen 
aan onderhoud en andere activiteiten zoals de 
Eendenkooi en de totstandkoming van het 
wandelknooppunt systeem (WKS) maar verder 
moeten we wat rustiger aan do 
en in verband met broedseizoen van half maart 
tot in juli. 
 
Alle vrijwilligers, namens de natuur, bedankt 
voor jullie inzet en enthousiasme en dat we er 
met z’n allen nog lang van kunnen genieten. 
 
Groeten en tot ziens, 
Ton Velders 
Coördinator Werkgroep Landschapsbeheer Oss 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maart  
Vrijdag 2 Woensdag 7 Vrijdag 16 Zaterdag 24 
Vrijdag 30 
 
April             
Woensdag 4   Vrijdag 13 Zaterdag 21 Vrijdag 27   
 
Mei    
Vrijdag 4   Woensdag 9  Vrijdag 18 Zaterdag 26 
 
Juni  
Vrijdag 1 Woensdag 6 Vrijdag 15 Zaterdag 23 
Vrijdag 29 
 
Werktijd 09.00-13.00 uur  
Waar we werken en de verzamelplaats wordt per 
email of post bericht. Ook als er langer gewerkt wordt 
of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht. 
 
Iedere dinsdag inloopochtend op onze 
Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.30- 
12.00 uur. 

 
 
 
Inlichtingen en/of aan- en afmeldingen 
Email Werkgroep Landschapsbeheer Oss 
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Telefoonnummers coördinatoren  
Ton Velders, 0412-648196 / 06-20894923 
Henk van Grunsven, 0412-402157 
Tonnie Wittenberg, 0412-634930 / 06-21582447 
 
Vrijwilligerscontact 
Dick Roza 0412-642368  
 
Magazijn/materiaalbeheerder 
Jan van Bernebeek 0412-630598 / 06-26302016 
 
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op de hierboven 
genoemde mobiele nummers. 

            WERKSCHEMA 


