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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 augustus 2012.
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Landschapsbeheer Oss
Hermelijnedreef 30
5343 XD Oss
T 0412-632223
I www.landschapsbeheer-oss.nl
E info@landschapsbeheer-oss.nl

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

Voorzitter
Ronald Widdershoven
T 0412-631362
E voorzitter@landschapsbeheer-oss.nl

Landerij VanTosse
Albert Toonen (Secretaris)
Beethovengaarde 104
T 0412-625082
E secretariaat@landerijvantosse.nl

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

Te koop haardhout

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

Eiken, gezaagd in handzame stukken ,
los gestort, € 40 per m3

Coördinator Werkgroep
Ton Velders
T 06-20894923
E werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl

Eiken gekloofd, gestapeld, € 80 per m3
Eiken gekloofd, los gestort, € 45 per m3

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

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

De Stichting Landschapsbeheer Oss is gevestigd te Oss en
ingeschreven bij KvK Oost-Brabant onder nummer
17105068 Rabobank Oss, banknummer 17.04.19.894
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PROJECTEN

Recreatiekaart Oss en
Landschapsbeheer was op
TRAProute gepresenteerd drie beurzen
Woensdag 18 april werd in het bezoekerscentrum
“Expeditie Land van Ravenstein” de nieuwe versie van de
Recreatiekaart Oss en de TRAProute “Ravenstein, een
cultuurhistorische fietsroute” gepresenteerd.
Fietsend en wandelend recreëren
Stadsarcheoloog Richard Jansen vertelde aan de ca. 30
vertegenwoordigers van heemkundekringen,
archeologische-cultuurhistorische en
landschapsorganisaties alles over de TRAProute
“Ravenstein: een cultuurhistorische fietsroute” van 30
kilometer. Die voert langs de mooiste historische en
cultuurhistorische bezienswaardigheden en landschappen
in het gebied langs de Maas, tussen Ravenstein en Haren.
De route sluit aan op de TRAProute “Oss een
cultuurhistorische fietstocht” die over een lengte van 33
kilometer door Oss, Herperduin, Herpen en Berghem
loopt en die vorig jaar in juli werd gepresenteerd. Evenals
van de eerste TRAProute verscheen ook van de tweede
een fraai routeboekje in kleur van 74 pagina’s dat voor
€9,95 te koop is bij VVV Oss en de Toeristische
informatiecentra in Ravenstein en Megen. Het eerste
Ravensteinse boekje werd door wethouder Hendrik
Hoeksema uitgereikt aan Jack van Leverdingen van de
Heemkundekring “Land van Ravenstein”.
Nieuwe versie recreatiekaart
Vervolgens mocht Cindy Hagestein, projectleider
buitengebied van de gemeente Oss, de herziene
recreatiekaart van Oss presenteren; een sterk verbeterde
uitgave van de kaart uit 2006. Op die kaart, die inmiddels
via de “Regio Oss” op vrijdag 20 april aan alle
huishoudens in de gemeente Oss gratis is verspreid, vindt
u alle informatie om in een cirkel van ongeveer 20
kilometer vanuit het centrum van de stad te wandelen, te
fietsen en te recreëren. In het Noorden ligt de grens van
de kaart bij Beneden-Leeuwen aan de Waal, in het
Westen is dat de stadsgrens van ’s-Hertogenbosch, in het
Zuiden bij Veghel en in het Oosten bij Grave.
Mocht u de recreatiekaart gemist hebben, probeert u er
alsnog één te bemachtigen bij Publieksvoorlichting in het
gemeentehuis van Oss, de VVV Oss de Toeristische
informatiecentra in Megen en Ravenstein of de
Bibliotheek in Oss. (DR)

In de afgelopen drie maanden was Landschapsbeheer Oss
met een verkoop-informatiestand aanwezig op een drietal
markten t.w. de Maasmeanderdag op Zondag 1 April in
Megen, de bijenmarkt op Tweede Paasdag 9 april in
Schaijk en de Maashorstfair op zondag 20 mei in
Loosbroek.
Talenten van de Maashorst
De Maasmeanderdag in Megen viel nogal tegen. Er waren
slechts een kleine twintig Maasmeanderleden met een
stand aanwezig op de Koolmarkt die, mede door het
wisselvallige weer, maar weinig bezoekers naar het oude
Maasstadje trokken. Vorig jaar, bij de Maasmeanderdag
in Haren trokken een dubbel aantal kramen en meer
attracties een veel groter publiek! Onze stand in Megen
deelde in de malaise zowel wat het aantal
geïnteresseerden als wat de omzet betreft. Ook op de
bijendag in Schaijk een week later, was het niet erg druk
en hadden we weinig klanten.
Wél veel aandacht kregen we op de 7e editie van de
Maashorstfair, die dit keer plaats vond bij Recreatiebedrijf
De Heische Hoeve in Loosbroek op zondag 20 mei. Heel
veel van de ruim 7.000 bezoekers van de fair, waaraan
zo’n 60 organisaties en bedrijven deelnamen, kwamen,
mede door het fraaie zomerse weer, bij de twee stands
van Landschapsbeheer langs voor informatie over ons
werk of voor een VanTosseprodukt. Het thema van de fair
was ditmaal ”Talent”. De Maashorst toonde die dag
welke talenten de streek in huis heeft op het gebied van
cultuur, ontspanning, natuur, activiteiten, landbouw,
horeca, kunst, verblijf en recreatie. Ze deed dat verdeeld
over vier themapleinen (Natuur en Landschap, Landbouw
en verbrede Landbouw, Kunst en Cultuur en Recreatie en
Toerisme) op het 3,5 ha grote terrein van de Heische
Hoeve, met zijn gezellige natuurlijke aankleding van
veldjes, terrassen, boomsingels, borders en vijvers. In
die fraaie omgeving kon men naar roofvogelshows, TaiChi demonstraties, schapen drijven en paardendressuur,
kindertheater, turndemonstraties en emailleer- en
kunstdemonstraties kijken op het grote middenveld van
het terrein. Muziek en zang was er in overvloed, van
smartlappenkoor, troubadours tot dweilkapel. En vooral
ook het jonge zangtalent uit de Maashorst kon zich op
het grote podium presenteren en ze deed dat met verve.
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Wandelroutenetwerk Oss-Maasdonk gereed
Het wandelroutenetwerk van Noord-Brabant is met bijna
525 kilometer in de gemeenten Oss en Maasdonk
uitgebreid naar een totale lengte van ruim 6.600 km.
Dank aan vrijwilligers!
Ca. 48 startpuntborden, 800 palen, 8.000 schildjes met
richtingaanduiding, 1.000 stickers en 30.000 schroeven
waren nodig om dit allemaal te bewegwijzeren. En dat is
allemaal tot stand gekomen door de enorme inzet van
een groot aantal van onze vrijwilligers, die in schema
werkend de palen hebben afgemonteerd en soms in weer
en wind in de grond hebben gezet.
Een compliment is natuurlijk op zijn plaats aan ieder die
eraan heeft meegewerkt.
Het wandelroutenetwerk geeft informatie om zelf een
aantrekkelijke wandelroute uit te stippelen. Met behulp
van een wandelknooppuntenkaart en de bewegwijzering
in het veld. Door van het ene knooppunt naar het
volgende te lopen, kun je je eigen wandelroute opstellen.
QR codes
Wat het wandelroutenetwerk in Oss extra kracht bijzet
zijn de 100 QR codes die te vinden zijn op diverse
knooppuntpalen. Oss is hiermee de eerste gemeente in
Nederland die op deze wijze gebiedsinformatie in het veld
beschikbaar stelt aan de wandelaar. Voorwaarde is echter
wel dat je in bezit bent van een smartphone, die de code
kan scannen. Op deze manier worden wandelaars attent
gemaakt op historische gebouwen, prachtige
natuurgebieden of gebeurtenissen uit het verleden.
Dit QR code project is door de Werkplaats Natuur,
Landschap en Cultuurhistorie (voorheen het
projectbureau van Landschapsbeheer Oss) opgezet en
begeleid. De praktische uitvoering is gedaan door een
stagiair van de Has Den Bosch, Marinus van Sluisveld, die
ruim drie maanden heeft gewerkt aan het verzamelen en
bewerken van teksten. Marinus heeft hiermee een prima
invulling gegeven aan zijn stage opdracht, complimenten
hiervoor!
Routenetwerk officieel geopend
Zaterdag 9 juni werd het wandelroutenetwerk OssMaasdonk officieel ten doop gehouden. Dat gebeurde in
Boerderij Terras Het Venster in Vinkel, met de
presentatie van de overzichtskaart van dat netwerk en de
bijbehorende Themagids. Zowel het wandelroutenetwerk
als de kaart en de gids zijn ontwikkeld door VVV
Noordoost-Brabant, in samenwerking met de gemeenten
Oss en Maasdonk.
Zes puzzelstukken op kaart gezet
De presentatie werd bijgewoond door een veertigtal
afgevaardigden van de gemeenten Oss en Maasdonk,
VVV Noordoost-Brabant, Stichting Maasmeanders,

Werkgroep Maasdonk en Landschapsbeheer Oss, die
samen het wandelproject realiseerden. Na het
welkomstwoord van Birgit Tummers van de VVV werd het
woord gevoerd door de wethouders Jeanne Moon van der
Biezen van Maasdonk, Hendrik Hoeksema van Oss,
Gerard Gabriels van de Werkgroep Maasdonk, Jurrien van
de Veer van Stichting Maasmeanders, Rein de Laat van
de VVV Noordoost-Brabant en Henk Smouter van
Landschapsbeheer Oss. Zij bevestigden elk een
puzzelstuk van de vergrote overzichtskaart op een groot
paneel. Van die plattegrond-infopanelen, waarvan de
eerste een plaats kreeg bij Boerderij Terras Het Venster
in Vinkel, zullen er de komende tijd nog enkele tientallen
in de wandelgebieden in Oss en Maasdonk geplaatst
worden door Landschapsbeheer Oss.
Alle inleiders waren het er over eens dat het wandelroutenetwerk er toe bij zal dragen om de burgers meer
de buitengebieden te laten bezoeken om zo, al
wandelend via de knooppunten elkaar te ontmoeten.
In het nieuwe wandelroutenetwerk en de themagids zijn
ook talrijke al bestaande themawandelroutes
opgenomen, zoals Rondje Huisseling, Vinkelroute, Antoon
Coolen-Lithroute, Haren-Groenendijkroute, Rondje
Nuland, Ivo van Dintherpad, Macharenroute en de beide
routes van Oss naar Ravenstein via Megen en
Herperduin. Ook is er nog een kerken en kapelletjeswandeling die van Lithoijen naar Maren loopt. In de
Themagids wordt, naast verschillende uitgestippelde
wandelroutes, meer informatie gegeven over
bezienswaardigheden en natuurgebieden. Zowel kaart als
Themagids zijn te koop bij de VVV kantoren en
agentschappen in Oss, Lith, Ravenstein, Heesch en
Megen.
Henk Smouter en Dick Roza
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VRIJWILLIGER IN BEELD

Vrijwilliger Gerard Peijnenburg overleden
Na een ziekte van vele maanden is op 1 juni onze
vrijwilliger Gerard Peijnenburg op 77 jarige leeftijd in
Hospice “De Oase” overleden aan de gevolgen van
nierkanker.
Bescheiden, maar zeer vakkundig
Gerard was vanaf april actief bij ons en stond bekend als
een bekwame en technisch onderlegde vrijwilliger, die
zijn werk altijd zeer rustig en beheerst uitvoerde. Door
zijn vakkennis, opgedaan in zijn arbeidzame leven werd
hij regelmatig voor aparte klussen geraadpleegd. Vooral
laswerk was zijn specialiteit. Hij trad in de groep
vrijwilligers nooit zo op de voorgrond, maar genoot toch
erg van de gesprekken tijdens de koffiepauzes en van de
saamhorigheid bij het werk.
Gerard’s ziektebeeld vertoonde zowel up’s als down’s.
Korte ziekenhuisopnames wisselden af met periodes
waarin hij zich thuis weer redelijk goed voelde en met
zijn hond kon wandelen of met zijn vrouw Riet
boodschappen kon doen. Ook bracht hij tijdens zijn ziek
zijn regelmatig nog een bezoek aan de inloopochtend op
dinsdag op onze werf aan de Tolstraat en kwam hij wel
eens koffie drinken op een werkochtend in het veld. Ook
op de receptie t.g.v. Gerard Smit’s onderscheiding op 27
april in het Gemeentehuis was Gerard nog aanwezig.
We namen met een flinke delegatie afscheid van Gerard
op donderdag 7 juni in het crematorium in Rosmalen en
zullen hem heel erg missen de komende tijd op de
werkochtenden. Zijn vrouw Riet, kinderen en
kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte toe bij het
verwerken van het verlies van Gerard’s overlijden.
Dick Roza

Riet Peijnenburg en zoons Johan en Berry danken
een ieder die hen schriftelijk of telefonisch hebben
gecondoleerd.

Brabant Wonen steunt Landerij VanTosse!
Bij de afsluiting van het Midzomerfestijn in de Ruwaard op 3 juni in het Elzenhoekpark werden we blij verrast door Brabant Wonen met een Cheque van maar
liefst €1.000 bestemd voor de Landerij VanTosse, c.q. de heemtuin.
Zo’n bedrag hadden we niet verwacht maar dat is natuurlijk een geweldige
opsteker om de plannen voor onze biodiversiteitstuin verder uit te werken. De
bij de uitreiking aanwezige vrijwilligers hadden meteen ook al een mooie
bestemming voor dat geld: “Dat kunnen we gaan besteden aan de inmiddels
geplande boomgaard!”
Er zijn inderdaad al enkele voorbereidingen getroffen om in het najaar te
beginnen met het planten van o.a. hoogstam fruitbomen in de biodiversiteitstuin. Vóór de plek waar het jonge vosje in die put werd gevonden en waar nu
een bijenkast staat, is het daarvoor bestemde veldje inmiddels al gefreesd. Dat
terrein wordt heel binnenkort met gras ingezaaid en dan kunnen we in het
najaar de plantkuilen van goede grond voorzien en die bomen gaan planten.
Op 26 juni komen de beleidsambtenaren van de gemeente Oss, na afloop van
hun jaarlijkse fietstocht door het buitengebied omstreeks 17.00u, naar onze Landerij VanTosse om met name de heemtuin in
oprichting te bezoeken en met eigen ogen te zien wat daar inmiddels is gebeurd. Naast de jaarlijkse bijdrage van €6.000 van de
gemeente en deze schenking van Brabant Wonen kunnen we de plannen al weer wat verder gaan invullen.
Albert Toonen, secretaris Landerij VanTosse
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Gerard Smits kreeg ridderlijke onderscheiding
Bij de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 27 april, kreeg
ook één van onze vrijwilligers een Koninklijke
onderscheiding. Gerard Smits werd die dag namelijk in de
raadzaal van het Gemeentehuis door burgemeester
Wobine Buijs tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
benoemd voor zijn langjarige inzet voor de archeologie in
onze regio. Een zeer verdiende onderscheiding, op
voorstel van zijn mede-archeologen uit Oss, die door
Landschapsbeheer Oss van harte ondersteund werd!
Wars van aandacht, maar tóch gevleid!
Onze wekelijkse werkochtend was voor de uitreiking
geannuleerd, ”door omstandigheden”, zoals in de
uitnodigingsmail vermeld werd, om hem niet argwanend
te maken, (want hij is er elke week bij) maar vooral
natuurlijk om zoveel mogelijk van zijn medevrijwilligers
de gelegenheid te geven hem met zijn uitverkiezing te
kunnen feliciteren. En er waren er heel veel gekomen
naar het restaurant in het gemeentehuis waar de
gemeente Gerard en zijn acht mede-gedecoreerden een
hapje en een drankje aanbood. Gerard doorstond de vele
tientallen handdrukken en omhelzingen van familie,
vrienden, bekenden en mede-vrijwilligers zoals het een
Ridder betaamt. Normaal is hij wars van aandacht voor
zijn persoon, maar het was nu tóch wel te zien dat hij
zich gevleid voelde voor al die waardering voor zijn grote
inzet voor de archeologie ,de cultuurhistorie en het
landschap in onze gemeente!
Gerard, die voluit Gerardus, Johannes, Arnoldus heet,
was die vrijdag één van de 3429 Nederlanders die een
Koninklijke onderscheiding kregen, waarvan er 658 uit
onze provincie kwamen. Een belangrijke voorwaarde om
voor een onderscheiding in aanmerking te komen is dat
de genomineerde van onbesproken gedrag is en dat hij,
als het een vrijwilliger is, al minstens 15 jaar
vrijwilligerswerk gedaan heeft! En aan die voorwaarden
voldoet Gerard natuurlijk! Of we hem nog wel eens met
zijn onderscheiding opgespeld (eigenlijk moet dat op een
colbertjasje!!) tegen zullen komen, is zeer de vraag.
Voorlopig is de fraaie bewaardoos voor zijn ridderkruis en
draaginsigne, compleet met fraaie oorkonde goed
opgeborgen in een kast in zijn woning. Het was overigens
niet erg makkelijk, maar daarin onderscheidt hij zich
natuurlijk niet van vele mede gedecoreerden, om Gerard
en zijn vrouw Diny, die tot vlak vóór de uitreiking van
niets wisten, op tijd en netjes aangekleed in het
Gemeentehuis te krijgen. Gerard werd die ochtend door
zijn vriend Richard Jansen, stadsarcheoloog van de
Gemeente Oss, via een slinkse omweg ter plekke
afgeleverd en zijn vrouw werd daar door familie naar toe

gelokt. Gerard Smits is de derde vrijwilliger van
Landschapsbeheer Oss die sinds onze oprichting in 1998
koninklijk onderscheiden is .In 2004 werd onze vorig jaar
overleden oud voorzitter Bart Molenaar benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau en vorig jaar werd
oud–vrijwilliger Gerrit van Berkum bevorderd tot Lid in
dezelfde Orde.
Dick Roza
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Klussenbedrijf Wilja
Berghemseweg 94
5348 CL Oss
0412-623477
06-53460406

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
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KORT NIEUWS
Osse bijen ‘t dak op!
In het “jaar van de bij” heeft de gemeente
Oss óók haar steentje (lees dak)
bijgedragen om het voortbestaan van dit
onmisbare diertje te waarborgen. Samen
met de bijenhoudersvereniging Oss
werden nl. op 23 mei op het groene
sedumdak van het gemeentehuis twee
bijenkasten geplaatst!
Honing voor de ambtenaren
Voorafgaand aan de plaatsing van de
kasten hadden in de hal van het
gemeentehuis, waar korte tijd een standje
met honingproducten was opgesteld, een
twintigtal genodigden, waaronder imkers
en beleidsmedewerkers van de gemeente
geluisterd naar toespraken van wethouder
Hendrik Hoeksema en imker Albert
Toonen. Ze memoreerden dat onze
voedselvoorziening voor een groot deel
afhankelijk is van het bestuivend werk
van de bijen, die echter te lijden hebben
door ernstige sterfte, die veroorzaakt
wordt door vaak onbekende oorzaken.
Ook is er steeds minder plek voor het
plaatsen van bijenkasten. Vandaar de ook
symbolische plaats op het dak van het
middenin de stad gelegen gemeentehuis.
Van daar uit kunnen de ca. 30.000 bijen
in de twee kasten in een omtrek van zo’n
drie kilometer hun honing verzamelen,
o.a. van de kastanjebomen. Nadat
wethouder Hoeksema de kasten officieel
in ontvangst had genomen, mochten de
gasten in groepjes het dak op om te plek
waar de kasten staan, te bekijken. Albert
Toonen legde de werking uit en
beantwoordde vragen. Op maandag 21
mei had Albert ook al uitgebreid zijn
verhaal kunnen doen op de Osse zender
DTV. De verwachting is dat de
gemeentehuisbijen per jaar zo’n 40 kilo
zullen verzamelen. Die zal dan aan de
Osse ambtenaren verkocht worden. Albert
heeft met de bodes van het gemeentehuis
afspraken gemaakt om op het dak te
mogen om de bijen te verzorgen. (DR)

Nieuwsbrief per
PONY-EXPRESSE

Zwerfafval langs de Maas
weer opgeruimd

Onze vrijwilligster Ingrid den Ouden, die
zo’n 30 exemplaren van onze nieuwsbrief
bezorgd in Oss Zuid, is gek op pony’s. Ze
heeft er zelf ook twee, plus een heel mooi
ponywagentje, waarmee ze regelmatig
door de natuurgebieden rijdt.
Het leek haar wel eens leuk om de
krantjes per ponywagen te bezorgen en
dat deed ze in Maart. Dat leverde
bijgaande leuke foto op!
Het ging niet zo snel als met de fiets,
maar het was natuurlijk wél spectaculair
voor de ontvangers in haar wijk! (DR)

Zaterdag 21 april heeft een groep van 17
personen die aan de Maasdijk en in de
polder bij Maren-Kessel wonen,
gezamenlijk al het door de Maas
achtergelaten zwerfvuil in de
uiterwaarden opgeruimd.
Goed voor de sociale contacten
De ploeg opruimers, die werd aangevuld
met een vijftien vrijwilligers van
landschapsbeheer Oss, had haar
uitvalbasis in een partytent onderaan de
dijk, naast het huis van Ton Slob .Die
treedt op als woordvoerder van een groep
van in totaal 26 personen die zich inzetten
voor het bewaken en bijhouden van het
landschappelijk schoon en het recreatieve
gebruik van de uiterwaarden bij Maren –
Kessel. Zo’n opruimactie vormt ook een
belangrijk aspect in het onderhouden van
de sociale contacten tussen de “oude” en
nieuwe bewoners in het gebied. Men
ontmoet elkaar in een ontspannen sfeer
en neemt -al zwerfafval opruimendkennis van elkaars wensen t.a.v. het
onderhoud en het gebruik van het
schitterende gebied, dat zo’n 16 hectare
groot is.
Er was door de organisatoren voor
voldoende schoonmaakmateriaal gezorgd
en er was koffie met cake, fris, bier, kaas,
worst en heerlijke soep. De tandemasser
vol met zwerfafval en drijfhout die was
verzameld en afgevoerd werd door de
tractor van Ad van Zoest liet zien dat de
actie niet voor niets was geweest. (DR)

Nieuwe stal voor
Spierings
Alweer een half jaar geleden nam boer
Spierings aan de Oijenseweg, naast zijn
Landwinkel een nieuwe,onder architectuur
gebouwde stal voor zijn brandrode koeien
in gebruik. Een “gouden” Ossekop van de
Duitse kunstenaar Ottmar Horl siert de
houten gevel, als herinnering aan de
tentoonstelling “Made in Oss”vorig jaar.
Genomineerd voor architectuurprijs
De stal,die ruimtelijk gezien in het
landschap verzonken lijkt door een groen
grastalud tegen de zijwanden ,is gebouwd
om de verbinding tussen de stad en het
platteland te versterken en werd met
subsidie van de Provincie ontworpen door
Architectenbureau de Beer en Overboom
uit Oosterhout. De stal die 96 meter lang,
37 meter breed en 12 meter hoog is,
werd zeer snel gerealiseerd. Werd de
bouwvergunning eind september 2011
verstrekt; half november 2011 konden er

al 80 koeien in! Die hebben zo’n 15m2
per dier beschikbaar! Het huidige aantal
gestalde koeien zou zelfs nog verdubbeld
kunnen worden, terwijl er als klassieke
melkveestal zelfs 240 koeien in zouden
kunnen! De koeien kalveren in de stal en
gaan daarna naar buiten. Zeer waarschijnlijk zal het vlees van brandrode
koeien, dat te koop is in de Landwinkel
van Spierings, binnenkort het predicaat
“slow-food” verkrijgen. De nieuwe stal
van Spierings was één van de 30
gebouwen die recent genomineerd waren
voor de uitverkiezing tot “mooiste
gebouw” van Oss. (DR)

De stal eindigde op de derde plaats; een heel mooi
resultaat!
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Cilinder lokaliseerde
neergestorte
bommenwerper
Nu het dit jaar vijf jaar geleden is dat met
het uitgraven van de verlandde plas van
de eendenkooi in Macharen begonnen
werd, denken we terug aan een
bodemvondst die destijds voor enige
opschudding zorgde tijdens het
graafwerk.

Geen bom, maar een cilinder
Op 10 oktober 2007 kwam bij het
graafwerk aan de kooiplas n.l. een
voorwerp tevoorschijn dat op een bom
leek. De Explosieven Opruimingsdienst
(EOD) werd gewaarschuwd. De mensen
van die dienst waren van mening dat het
gevonden voorwerp geen bom was, maar
wellicht een gas- of zuurstoffles. Ze
besloten echter het zekere voor het
onzekere te nemen, brachten het “ding”
tot ontploffing en lieten het daarna liggen.
Gerard Smits, die als amateurarcheoloog
ook zeer geïnteresseerd is in bodemvondsten die te maken hebben met
neergestorten vliegtuigen uit de tweede
wereldoorlog, rook zijn kans. Op 6
november ging hij zoeken op de plaats
waar het voorwerp tot ontploffing werd
gebracht en hij vond het restant ervan.
De conclusie was aanvankelijk dat het
voorwerp van 50cm lang en een
doorsnede van 14cm een brandblusser
was, maar militaire luchtvaarthistorici
stelden later vast dat het om een
persluchtcilinder ging die
hoogstwaarschijnlijk de functie had van
een “backup”, nodig voor het alsnog
kunnen uitvoeren van een landing voor
het geval het hydraulische systeem
uitgevallen zou zijn. Enkele mensen
waren al lang op zoek naar de plek waar
in de nacht van 21 op 22 juni 1944 de

viermotorige Engelse Lancaster
bommenwerper DV280 van het 463e
Squadron neergestort was en de vondst
van de cilinder zou misschien van dat
toestel kunnen zijn, zo dacht Gerard.
Op terugtocht neergeschoten
Het verongelukte toestel was op 21 juni
om 23:02 uur lokale tijd opgestegen van
het vliegveld Waddington voor een
luchtaanval op het uitgestrekte
chemisch/fysische complex onder het in
Duitsland gelegen Gelsenkirchen en
stortte neer na te zijn neergeschoten door
de piloot van een tweemotorige
nachtjager. Het toestel was op de
terugvlucht nadat het zijn lading (een
4.000 ponder en 15 stuks 500 pounders)
op zijn doel had afgeworpen en stortte
neer in het poldergebied “De Meer”, onder
Macharen, ter hoogte van de Hertogswetering De achtkoppige bemanning, op
één na, kwam daarbij om het leven. De
enige overlevende Kenneth Forth, werd
eerst met een bekkenfractuur door
Duitsers naar het ziekenhuis in ’sHertogenbosch gebracht en verbleef
daarna in krijgsgevangenkampen in
Duitsland. Gerard’s veronderstelling dat
de gevonden cilinder met dat neergestorte
vliegtuig te maken zou kunnen hebben,
werd bewaarheid toen hij op 27 mei 2008
twaalf stukjes aluminium plaatmateriaal
vond op een akker noordoostelijk van de
brug over de Hertogswetering in de
Noord-Zuid (N329). Toen stond het voor
hem vast: hier was de gecrashte
Lancaster op 22 juni 1944 terecht
gekomen.
De klap in Macharen
In het tijdschrift “Tussentijds”, een
uitgave van de Historische Kring voor Oss
e.o. de Stichting “De Werkende Mens” van
najaar 2011 was een lang artikel
opgenomen over de neergestorte Engelse
Lancaster bommenwerper van de hand
van Jan Ruijs. De titel van dat stuk was:
“De klap in Macharen, die nog lang
nadreunde”. Ruijs deed lang nasporingen
naar de exacte plaats waar het vliegtuig
was neergestort omdat hij, als 7-jarige
jongen, in 1944 in zijn bed in Macharen
wakker werd van de enorme dreun
waarmee het toestel zich in de grond
boorde. Omdat hij er destijds van uit ging
dat het om een Duits vliegtuig ging, werd
de gebeurtenis naar de achtergrond
verdrongen. Het verongelukte toestel
werd geruimd en alleen wat brokstukken
bleven in de polder achter. De cilinder en
de stukjes aluminium plaatmateriaal die
Gerard Smits vond, zijn bij hem thuis in
zijn kleine keldermuseumpje te zien.
(N.B. Ik schreef dit artikel aan de hand
van gegevens die Gerard me beschikbaar
stelde, aangevuld met info uit “Tussentijds”, DR)

Bomenkap aan
Macharense eendenkooi
Van eind juli tot half oktober voert
Natuurmonumenten werkzaamheden uit
op de Macharense eendenkooi. Alle
populieren rondom de kooiplas worden
gekapt omdat er ongewenste en
onveilige situaties zijn ontstaan. De
bomen vormen een gevaar voor
recreanten, maar ook de herstelde
eendenkooi kan door vallend hout
beschadigd worden. Na de bomenkap
worden nieuwe bomen herplant.
Flora en fauna profiteert optimaal
De eendenkooi, die na een grondige
restauratie door Landschapsbeheer Oss
en Natuurmonumenten in mei 2008
voor het publiek werd open gesteld, is
voor de regio een waardevol
cultuurhistorisch element en door de
hoge populieren rond de kooi, ook een
markant punt in het landschap. De
populieren hebben echter een leeftijd
bereikt dat ze langzaam aftakelen,
waardoor ze steeds vaker grote takken
verliezen. Deze vormen een bedreiging
voor de bezoekers van de eendenkooi,
maar ook onderdelen van de kooi zelf
kunnen door vallend hout beschadigd
worden. En daarom gaat Natuurmonumenten alle populieren kappen en
vervangen door essen en fruitbomen.
Boomsoorten die ook veel beter passen
bij de oorspronkelijke beplanting van
een eendenkooi en waarvan vogels,
insecten en kleine zoogdieren straks
optimaal zullen profiteren. Het
verwijderen van de hoge populieren zal
zeker een impact hebben op de beleving
van het landschap. Om het beeld van
een eendenkooi in het groen enigszins
te behouden kiest natuurmonumenten
voor het herplanten van een redelijk
formaat boom.
Dit bericht is een verkorte versie van
een persbericht van Natuurmonumenten. (DR)

Gerrit van Berkum
overleden
Vlak voor het drukken van deze
nieuwsbrief vernamen we dat ons
erelid en vrijwilliger van het eerste uur
Gerrit van Berkum, op 5 juli op 78
jarige leeftijd geheel onverwacht is
overleden in de Nieuwe Hoeven in
Schaijk.
We wensen zijn vrouw Sina en zoons
Jos en Hans heel veel sterkte toe met
dit verlies en zullen in onze volgende
Nieuwsbrief Gerrit uitvoeriger
herdenken. (DR)
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Wim en Femke reden
Amsterdam-Dakar
Onze vrijwilliger Wim van Valkenburg
heeft - nu alweer vier maanden geleden het evenement van zijn leven
meegemaakt. Samen met zijn 35-jarige
dochter Femke heeft hij n.l. de zeer zware
Amsterdam-Dakar Challenge gereden en
daarna een fors bedrag voor een goed
doel in Gambia gedoneerd.
Zes maanden voorbereiding
Het Dakaravontuur van Wim en zijn
dochter begon op 11 februari in
Amsterdam, toen daar het startsein werd
gegeven voor de 7.200 kilometer lange,
22 dagen durende tocht door acht landen
en kende een proloog van zes maanden
vanaf het moment dat met de
voorbereidingen werd begonnen met het
zoeken van sponsoren in geld en natura
en het aanschaffen van de wedstrijdauto.
Gelukkig gaven veel bedrijven en tal van
familieleden, vrienden en bekenden met
gulle hand en was een auto voor de oud
after-salesmanager van Lathouwers
Automobielbedrijf natuurlijk geen
probleem. Het werd een 4WD Opel
Frontera 1997, die voor €500 werd
aangeschaft en daarna voor hetzelfde
bedrag reisklaar werd gemaakt. De auto
zou in Gambia verkocht worden voor een
goed doel en voor de gaven in natura was
ook al een bestemming gevonden.
Contacten via blog
Wim en Femke (die journalist is van de
NRC) reden de zware tocht door
Nederland, België, Frankrijk, Spanje,
Marokko, Mauritanië, Senegal en Gambia
onder de naam The Green Falcons en
het teamnummer 1209 met nog 62
andere auto’s en twee motorfietsen en
kozen daarbij voor de Extreme Route, die
vaak ook met extreme temperaturen door het zand van Marokko en Mauritanië
loopt en voegden drie rustdagen toe aan
hun reis van in totaal 24 dagen.
Een dik Roadbook van 57 pagina’s met
info over route, bezienswaardigheden,
risico’s, gezondheid, veiligheid,
criminaliteit en reisadviezen was hun
trouwe metgezel. Het thuisfront werd op
de hoogte gehouden d.m.v. een blog,
waarop Femke ruim 100 korte, maar zeer
leuke en spitsvondige berichtjes schreef,
die talloze reacties opleverden van
meelevende familie en kennissen. Wim en
Femke maakten bijna 1300, vaak heel
mooie, foto’s.
Teamgeest en saamhorigheid
Dat zo’n lange autoreis door vaak
onherbergzame en onveilige streken
beslist geen sinecure is, zal wel duidelijk
zin! De risico’s van ongelukken met auto
en berijders is groot. Er moet vaak

geïmproviseerd gerepareerd worden,
gezorgd worden voor stempels op
reispapieren, vergunningen, politieescorte, verzekeringen en het spel van
omkoping, steekpenningen en ruilhandel
moet vakkundig en met verve gespeeld
worden. Maar de teamgeest en
saamhorigheid in de groep, het elkaar
helpen en het creatief oplossen van de
gekste problemen in de groep, die in
konvooi rijdt is groot! Men voelt zich
vrijbuiter en avonturier. Dat alles zorgde
ervoor dat de Nederlandse doorzetters op
29 februari dan ook allemaal heelhuids
met hun voertuigen en complete
bemanningen op hun bestemming in
Dakar aankwamen! Vervolgens wachtte,
na een verdiende rustdag nog een rit van
300 kilometer naar Banjul in Gambia,
waar op 4 maart de veiling van de auto’s
plaats vond. De opbrengst van de Opel
Frontera was na aftrek van de
veilingkosten maar liefst €3275! Dat geld
opgeteld met het in Nederland
ingezamelde sponsorgeld leverde het
prachtige bedrag op van in totaal €6319.
Dat werd een dag later overhandigd aan
de Stichting Kambina, dat samenwerking
betekent. Het is een educatief project
voor gezondheidszorg, vakopleidingen,
werkvoorzieningen, herbebossing en
veilige watervoorzieningen. Van het geld
kunnen 42 vrouwen een driejarige
vakopleiding krijgen, zoals coupeuse,
kraamverzorgster of lerares. Van de
meegenomen giften in natura, waarmee
de hele auto tot op het dak was
volgestouwd, kreeg een Ecopark een
aggregaat, een zonnepaneel,
kampeerspullen en matrassen, een kliniek
voor zwangere vrouwen alle
meegebrachte medicamenten en een
mechanische school auto-onderdelen en
gereedschappen. En het restant van de

meegebrachte grote doos met bh’s,
waarvan onderweg al talloze exemplaren
waren weggegeven aan douaniers en
politieagenten, kwam daarna ook nog wel
op de goede plaats(!) terecht!
Wilt u meer weten of zien over de reis van
Wim en Femke, kijk dan op
www.amsterdamdakar.nl team 1209 the
green falcons. (DR)

Wat deden we allemaal?
We werkten op 23 en 26 maart in de
biodiversiteitstuin in de Stelt. We
hielpen daar Natuurmonumenten met
het versnipperen van hout en zaaiden er
op 13 april een akkertje in met veel
graansoorten en een bloemrijke
akkerrand. Voor Natuurmonumenten
knapten we twee klussen op in de
Maasuiterwaarden; in Megen controleerden en repareerden we op 30 maart
weidepalen en op 9 mei schoonden we
een struinpad in Haren.
Verder plantten we op 4 april op de
Erfdijk in Herpen en bij het Vorstengrafmonument in Oss struiken. Het
monument gaven we op 1 juni ook de
jaarlijkse grote opknapbeurt, zodat het
er nu weer spic en span uit ziet.
Tenslotte knapten we het Natuurgebiedje De Velmer in Maren-Kessel op
op 21 april, verzorgden onze cranberryakker in de Stelt op 4 mei en maaiden
we het gras in de Macharense
Eendenkooi op 26 mei.
In de eendenkooi waren we ook nog op
6, 15, 23 en 29 juni en 4 juli druk bezig
met het aanbrengen van een groot
rietscherm langs de kooiplas. (DR)
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Beregeningsinstallaties
www.regenopafroep.nl
RUIJS Tuintechniek
M 06-51286021

Houtversnipperservice
www.houtversnipperservice.nl

Fietstochtje ambtenaren
Dinsdag 26 juni j.l. hadden 12 ambtenaren van de afdeling
Leefomgeving, Wonen en Economie, dienst stadsbeleid een
afdelingsoverleg op locatie.
Ze maakten een fietstochtje door Oss en omgeving om
inspiratie op te doen voor hun beleidswerk. Als afsluiting van
de fietstocht brachten ze een bezoek aan onze
biodiversiteitstuin (de voormalige heemtuin Cumberland) in
de Stelt en werden daar rondgeleid door Albert Toonen,
secretaris van Landerij VanTosse en bestuursleden Ton
Velders en ondergetekende. De ambtenaren waren allemaal
vol lof over wat ze zagen. We zullen in onze volgende
nieuwsbrief een verslagje plaatsen van de fietstocht van Cindy
Hagenstein, beleidsmedewerker Buitengebied. (DR)

Het kan snel gaan in deze wereld. Zo heb je
een beleid dat niet zo natuurvriendelijk is en
zo heb je weer hoop dat het toch nog goed
komt. Het is een wereld die zo snel gaat dat
het lijkt of de natuur stil staat, maar niets is
minder waar. Als je om je heen kijkt lijkt het
in de laatste paar weken wel uit de grond
gevlogen. Alles staat er prima bij, nu maar
hopen dat het zo blijft.
Liefde voor natuur bijbrengen zou een groot
aandeel moeten zijn in de opvoeding van
kinderen, zo las ik onlangs. Als we dit nou
kunnen gaan uitdragen in onze Landerij
VanTosse helpen we heel wat ouders hun
kinderen goed op te voeden en ze wat mee
geven dat waardevol is voor de rest van hun
leven.
Bewegen is gezond wordt er steeds gezegd,
vooral als je wat ouder wordt. Wandelen
schijnt daarvoor de juiste bezigheid te zijn.
Nou daarvoor hebben we ze geholpen in
Oss, honderden palen zijn de grond
ingegaan met knooppunten en pijlen om de
juiste weg te vinden. De vrijwilligers die dat
hebben gedaan hebben in de laatste twee
maanden echt wel aan hun gezondheid
gewerkt. Want er moest flink bewogen
worden om de juiste plaatsen te vinden voor
het plaatsen van de palen, zeker op het
platteland en in bosrijke omgevingen. Heel
gezond, maar het kostte nogal wat tijd.
Dacht ik toch dat GPS al een hele tijd
geleden was uitgevonden, maar daar hadden
ze bij die clubs die de routes hebben bepaald
zeker nog nooit van gehoord. Voor Oss nu
te laat maar wie weet voor de toekomst.
Een gast uit Kaapstad, was hier voor een
paar weken. Hij vond Oss fantastisch, groen,
en o zo "peaceful". Je kunt hier zo maar op
een bankje zitten minnekozen en van de zon
genieten, zonder dat je wordt lastig
gevallen. Hij was zeer verbaasd over hoe
schoon het was en hoe mooi. De natuur en
de afwisseling in landschap, bossen velden,
en water vond hij heel bijzonder. Wij vinden
dat nogal gewoon, maar het is mooi dat een
vreemdeling je weer eens met je neus op de
feiten drukt. Laten we er zuinig op zijn en er
als een goed huisvader mee omgaan. De
vrijwilligers van Landschapsbeheer, hoeven
niet meer bang te zijn dat het Bleeker wordt
in Oss.
Een fijne zomer en goede vakantie gewenst.
Beschouwer
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WERKGROEP LANDSCHAPSBEHEER OSS
Mededelingen & Werkdagen
Als ik deze kolom schrijf komen we net terug van de
crematie van onze vrijwilliger Gerard Peijnenburg. Dit is
al weer de derde vrijwilliger waarvan we in de afgelopen
tijd afscheid moesten nemen. Elders in de Nieuwsbrief
wordt Gerard uitgebreid herdacht maar ik wilde als
coördinator er toch even bij stilstaan dat we deze
sympathieke vrijwilliger zullen missen in het veld, hij was
bijna altijd aanwezig.
Het WKS project nadert zijn voltooiing, de meeste palen
zijn geplaatst alleen de plattegrondpanelen moeten nog
gemaakt en geplaatst worden en dat is nog een hele klus
maar ook dit gaan we tot een goed einde brengen. Voor
deze werkzaamheden hadden we schema’s gemaakt en
ook voor wat nog moet gebeuren maken we schema’s
maar ik wil nu alvast mijn waardering uitspreken dat
jullie vrijwilligers zo vlot en positief reageren als ik een
oproep doe voor het invullen van de schema’s.
We waren weer begonnen met de werkzaamheden aan
de Eendenkooi Macharen maar onze eerste werkdag dat
we echt zouden beginnen viel letterlijk in het water zodat

we deze moesten afgelasten maar we gaan er weer vol
tegenaan en zullen er de komende tijd heel wat van onze
werkdagen zijn.
In de zomermaanden zijn er voor ons diverse
onderhoudsklussen maar die zijn soms te klein om er een
werkdag met een grote groep vrijwilligers aan te
besteden dus worden in die periode enkele vrijwilligers
benaderd om met een klein groepje dit te klaren.
Velen van jullie zijn of gaan in deze periode met
vakantie, geniet ervan en kom uitgerust en gezond terug.
En over gezondheid gesproken, een paar van onze
vrijwilligers zitten de laatste tijd niet lekker in hun vel en
moeten echt kalm aan doen maar ik hoop toch echt dat
dit van voorbijgaande aard is en dat ze spoedig weer
volledig deel kunnen nemen aan onze activiteiten.
Veel werkplezier en tot ziens op de werkdagen en/of
dinsdagochtenden.
Ton Velders
Coördinator Werkgroep Landschapsbeheer Oss

WERKSCHEMA
Juli
Woensdag 4 Vrijdag 13
Augustus
Vrijdag 3

Zaterdag 21 Vrijdag 27

Woensdag 8 Vrijdag 17

September
Woensdag 5 Vrijdag 14

Zaterdag 25 Vrijdag 31

Zaterdag 22 Vrijdag 28

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.

Vrijwilligersmutaties
Ons vrijwilligerscorps onderging sinds half maart weer een aantal wijzigingen.
Vier er af en vijf er bij!
Afscheid namen we van Jan en Jannie van Dijk (wegens gezondheidsklachten) en JanWillem van Kaathoven (wegens school en werk). En helaas is Gerard Peijnenburg ons
ontvallen.
We begroetten echter ook weer vijf nieuwe vrijwilligers. Dat zijn: Piet Geurts (62) uit Oss,
die op 21 april voor het eerst meewerkte in Maren-Kessel, Harrie Peters (55), ook uit Oss,
die op 13 april in de voormalige Heemtuin in de Stelt startte, Karel v.d. Heijden (61) uit
Oss, die al eerder met zijn vrouw Tonnie was komen meewerken en Anneloes Usleeber
(40) uit Megen, die zich op 20 april aanmeldde, maar die nog niet meegewerkt heeft. De
laatste nieuweling is de 64-jarige Oane de Jong, uit Lith, die op 4 juni aanschoof bij onze
vrijwilligersclub. Hij werkte voor het eerst mee op 4 juli in de eendenkooi. (DR)
Harrie Peters

