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Colofon 

 
Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss 
Jaargang 14, nummer 51, oplage 400. 
 
Kopij 
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een ver-
slag(je) van een werkdag, een excursie, een lezing, een 
expositie of een interessante waarneming te schrijven. 
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties  mailen naar 
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.  
 
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuws-
brief is 30 november 2012. 
 
Foto’s voorpagina 
Groot: Roggeschoven in de Stelt. 
Linksonder: Bomenkap bij Eendenkooi Macharen. 
Rechtsonder: Cranberryveld vol met vruchten.   
 
Ingezonden foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Landschapsbeheer Oss is gevestigd te Oss en 
ingeschreven bij KvK Oost-Brabant onder nummer 
17105068 Rabobank Oss, banknummer 17.04.19.894 

Zonnedauw bij het Ganzeven in Herperduin  
(Foto: Ingrid den Ouden) 
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Projecten 
 
Top graanoogst uit  
de Stelt 
 
Het mocht ook wel eens een keer.  Vorig jaar had de 
graanteelt erg te lijden van de enorme voorjaarsdroogte 
en was de opbrengst erg mager. Eigenlijk was toen alleen 
de spelt goed gegroeid en van goede kwaliteit, maar bij-
voorbeeld de gerst stond van armoe al in de aren toen het 
gewas nog maar 20 cm hoog was, een garantie voor mis-
lukking.  
Dit jaar was alles anders. Overvloedige regen, gematigde 
en gelijkmatige temperaturen zorgden voor een constante 
groei en optimaal uitgroeiend gewas. Alleen op het mo-
ment van afrijpen lieten de zonuren en temperatuur het 
een beetje afweten, zodat dit hele proces langzamer ging 
dan normaal. We konden dan ook pas eind juli beginnen 
met de oogst, om te beginnen met de spelt.  En zelfs dat 
was nog iets aan de vroege kant, maar we wilden toch aan 
de gang om een deel van de oogst zeker te stellen, voor 
het geval het regenachtige weer zich zou voortzetten.  
Gelukkig kwam er begin augustus een kentering in het 
weer, alles rijpte mooi af en in de periode tussen 10 en 20 
augustus hebben we alles droog kunnen oogsten.  
Precieze getallen over het aantal ton graan dat geoogst is 
hebben we nog niet, maar een voorzichtige schatting van 
omstreeks 80 ton zal niet veraf zijn. En dat zou, over 13 
ha gerekend,  een gemiddelde opbrengst van ca 6 ton per 
ha betekenen, geen slecht resultaat voor zandgrond. 
 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Landerij  
VanTosse 

 
Alhoewel er achter de schermen al veel gebeurt vorderen 
de zichtbare activiteiten bij in de voormalige heemtuin, de 
nieuwe biodiversiteitstuin, nog niet zo erg en er is daarom 
nog maar weinig te zien. Maar de plannen worden al wel 
concreter en de daarvoor noodzakelijke financiële midde-
len komen wel wat meer in zicht. Concreet zijn er ter uit-
voering in dit najaar alleen plannen voor de boomgaard 
met daarin hoogstam fruitbomen en werkzaamheden voor 
de vijver die wat moet worden uitgediept. Op dit moment 
wordt er wel verder geschetst aan het plan van de toe-
komstige tuin, waarbij in  nog volop ruimte blijft voor an-
dere invullingen. 
 
Achter die schermen wordt met de gemeente ook overlegd 
over een beheersovereenkomst voor die tuin en er wordt 
gepoogd om via de Provincie een behoorlijke financiële 
bijdrage te verkrijgen voor het gehele gebied De Stelt. Er 
wordt ook nagedacht over hoe we de mensen in de Witte 
Hoef en niet te vergeten ook onze vrijwilligers kunnen 
bijpraten en met hen  overleggen over al deze plannen. 
Eerst gaan we echter op 21 september met de meest be-
trokken ambtenaren nog naar Gemert om te kijken wat 
daar tot stand is gebracht. 
 
De Stichting Landerij VanTosse strekt zich dus uit over het 
gehele gebied De Stelt, inclusief de biodiversiteitstuin en 
beheert daar de 14 ha akkerland. In augustus is het koren 
en met name de spelt geoogst en nu volgen de cranberry’s 
nog en dat zijn er dit jaar gelukkig heel wat meer dan in 
de voorafgaande jaren. 
 
Albert Toonen 
Secretaris Landerij VanTosse 
 
 
 

Cranberries en het weer 
 
Behalve voor het graan was het echte oer-Nederlandse 
weer van dit voorjaar en zomer heel goed voor onze cran-
berries. De vele regen heeft in ieder geval gezorgd voor 
een prachtige groei van de planten, een uitbundige bloei 
en prima vruchtzetting. Extra sproeien was niet nodig, 
totdat de zuidelijke zomerhitte besloot ook onze streken 
even aan te doen. En dat betekende in het weekend van 
18/19 augustus volop werk aan de winkel. Gedurende de 
twee weekenddagen hebben de sproeiers continue aange-
staan om het gewas van water te voorzien maar vooral af 
te koelen, zodat geen verbranding van het gewas kon op-
treden. Want dit risico wilden we niet lopen, eerst alles 
volgens het boekje en dan door zo’n zomerse speldenprik 
het risico alles verliezen.  
In ieder geval ziet het er nu naar uit dat we vanaf oktober 
met man en macht aan de slag moeten om de bessen te 
plukken. Hopelijk heeft het weer geen rampen in petto 
(hagelbuien!) die dit feestje (?) kunnen verstoren 
 
Henk Smouter 
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Cultuurhistorisch uitje  
 
Zaterdag 18 augustus konden 50 van onze vrijwilligers 
tijdens hun jaarlijkse uitstapje volop cultuurhistorie op-
snuiven. Ze voeren ’s-ochtends per fluisterboot op de Bin-
nendieze in Den Bosch en bekeken ’s-middags de histori-
sche Kilsdonkse molen in Heeswijk-Dinther van binnen en 
van buiten. 
 
Doodstil onder en door de stad 
Gestart om 9.30 uur bij ons honk aan de Tolstraat met een 
touringcar van Ruijs uit Lith werd de Molenstraat in Den 
Bosch snel bereikt. Daar dronken we vóór we ons in-
scheepten op drie van de 20 boten tellende vloot van 
Stichting de Binnendieze een heerlijke kop koffie bij café- 
restaurant Christoffel in de Sint Jansstraat. En daarna be-
gint het grote genieten op de Binnendieze! Zachtjes glij-
den onze boten onder en langs de huizen en gebouwen 
van de oude vestingstad, waarbij vooral de indrukwekken-
de stilte op valt. Verrassend is het om kennis te maken 
met het fijnmazige waterstelsel van de Middeleeuwse stad 
met zijn vele overkluizingen, waarbij je steeds weer stuit 
op verrassende doorkijkjes, terwijl onze schippergidsen 
Joop, René en Cor ons alles over de rijke historie van de 
stad vertellen. Zo beleef je de stad totaal anders dan wan-
neer je er wandelt of winkelt. Na bijna een uur bereiken 
we weer het startpunt bij de Molenstraat. Het is niet ver-
wonderlijk, dat zoveel duizenden mensen sinds de eerste 
rondvaarten in 1986 (toen nog per vaarboom bediend) ons 
voorgingen op de eerste delen van de gerestaureerde 
stadsrivier, die eeuwenlang als een open riool en stort-
plaats van huisvuil werd gebruikt! Door dempingen waren 
bij het begin van de renovatie in 1972 nog maar 3,5 km 
van de oorspronkelijke 12 km over, terwijl de kades en 
overkluizingen eind jaren ’60 op talrijke plaatsen op instor-
ten stonden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniek molencomplex 
Na het ontschepen bracht de bus ons langs vele mooie 
plekjes naar de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. 
Daar ging, van de in drieën verdeelde groep er één lun-
chen in het Dinthers Eethuis, terwijl de beide andere groe-
pen een rondleiding kregen van de molenaars Gijs van 
Liempd, Albert Pijnenburg en Nico van Zutven. Daarna 
wisselden de groepen elkaar af. 
De Kilsdonkse Molen is van zeer grote cultuurhistorische 
waarde. Een door wind zowel als water aangedreven mo-
len heet “watervluchtmolen”. Dat deze ook nog doorver-
bonden is met een water aangedreven oliemolen, maakt 
het complex volstrekt uniek in Nederland en zelfs in Euro-
pa Door de koppeling tussen de twee molens, die te zien is 
op de as tussen de twee grote waterraderen, kunnen de 
molens ook zelfstandig in gebruik zijn.  

 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En we zongen het molenlied! 
De geschiedenis van de molens gaat terug tot in de mid-
deleeuwen. De eerste vermelding is uit 1233 en in het 
oorkondeboek van Noord-Brabant bevindt zich een akte uit 
1433. Een van de twee molens werd in 1813 geschikt ge-
maakt voor windkracht. Beide molens werden echter in 
1840 door brand verwoest, maar gelukkig in 1842 in de 
huidige vorm herbouwd. In 1880 zijn de waterraderen 
verwijderd en tot WOII was alleen de windmolen nog in 
werking. Nadat de complex aan het eind van de 20e eeuw 
in verval was geraakt, werd het na een zeer ingrijpende 
restauratie en renovatie, mogelijk gemaakt door een groot 
aantal subsidieverstrekkers en sponsoren in 2009 weer in 
gebruik genomen. Nadat we na de bezichtiging van de 
molens nog een mooie wandeling hadden gemaakt door 
het beekdal van de Aa nabij de molens, een groene zone 
die onderdeel is van de Ecologische Hoofd Structuur, onder 
leiding van de gidsen Peter van Beurden, Wolter Brongers 
en Martien van Helvoort van IVN Veghel en Bernheze, ging 
het weer op Oss aan. In de bus zongen we met zijn allen 
uit volle borst het Molenlied op de melodie van “Daar bij 
die molen”, met de tekst van Tineke van den Hoogen, zus 
van onze vrijwilliger Jan van den Hoogen, die ze maakte 
toen haar zangkoor optrad bij de officiële opening van de 
Kilsdonkse molen in 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte dronken we na terugkomst in Oss in ons home 
aan de Tolstraat nog een glaasje en aten een worstje en 
een kaasje, terwijl de vrouw van onze vrijwilliger Gerrit 
van der Heijden, die op 29 augustus 65 jaar zou worden, 
ons, maar óók haar man, verraste op lekkere warme 
snacks.  
 
Dick Roza 
 
Voor een volledige foto- en filmreportage kunt op onze 
website bij “Nieuws” nog eens deze mooie dag terug zien. 
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Even wennen,  
de eendenkooi Macharen 

 
Begin augustus is Natuurmonumenten begonnen met de 
kap van de oude populieren die de eendenkooi van Macha-
ren omringden. Bij de herinrichting van de kooi in 2006 
was al een gedeelte van de binnenring verwijderd en ver-
vangen door nieuwe aanplant. Deze aanplant is inmiddels 
zover uitgegroeid dat het al het karakter van een kooibos 
begon te krijgen, reden waarom nu de populieren rondom 
konden worden gekapt zonder dat er een volledig kale 
vlakte zou ontstaan. Het was bovendien hoognodig dat de 
kap plaatsvond. De laatste jaren viel er steeds meer dood 
hout naar  beneden na een beetje harde wind en de vrees  
bestond dat het verouderde bomenbestand een echte 
storm niet meer zou kunnen doorstaan. Daarom was het 
beter om via gerichte kap eenmalig alles op te ruimen, in 
plaats van schade door vallende bomen te moeten riske-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feit is wel dat door de kap het besloten karakter van het 
gebied is verdwenen, wat natuurlijk even wennen is. In 
feite wordt echter meer recht gedaan aan het wensbeeld 
dat voor een eendenkooi bestaat: een kooiplas, omgeven 
door laag opgroeiend kooibos en enkele grienden van wilg 
en es. Door de lagere omringende beplanting wordt de 
kooiplas bovendien aantrekkelijker voor eenden.  
De vrijgekomen stroken grond waar de populieren stonden 
worden uiteraard weer opnieuw aangeplant met gemengd 
bos, waardoor het kooibos aan de noord- en zuidzijde 
wordt uitgebreid. Langs de westzijde worden langs het 
wandelpad enkele fruitbomen geplant.  
Voor onze vrijwilligers wordt de komende tijd nogal wat 
inzet gevraagd wat betreft opruimwerk, het verder opbou-
wen van de tweede vangpijp en het langscherm en het 
planten van bomen en struiken.  
Al met al is het een hele ingreep geworden, maar we zijn 
er van overtuigd dat we binnen enkele jaren al een hele 
vooruitgang zien in de ontwikkeling van het hele kooige-
bied. 
 
Henk Smouter 

Natuurwerkdag  
3 november weer in v.m. 
heemtuin 

 
Op zaterdag 3 november zal weer de Nationale Natuur-
werkdag gehouden worden. Landschapsbeheer Oss doet 
daar natuurlijk weer aan mee; dit jaar alweer voor de 10e 
keer! 
 
Natuurlijke afscheiding om tuin 
Ook dít jaar zal, eveneens als vorig jaar,  onze toekomsti-
ge biodiversiteitstuin in de Stelt weer het toneel zijn waar 
onze activiteiten die dag zich zullen af spelen. Het belang-
rijkste werk zal zijn het maken van een natuurlijke af-
scheiding rondom het gehele terrein van de voormalige 
heemtuin Cumberland. Ook zal er nog snoeiwerk worden 
gedaan en wordt het terrein verder ingericht. 
We beginnen weer,zoals gebruikelijk, om 10.00 uur en 
sluiten af om 15.00 uur. En daarna nog gezellig napraten 
met een drankje en een hapje tot ca 16.00 uur!  Als jullie 
je boterhammen meenemen, zorgen wij weer voor een 
lekkere kop soep daarbij en koffie en fris is er natuurlijk de 
hele dag aanwezig! 
                                                                                                                             
Dick Roza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 industrie-
terrein Vorstengrafdonk). 
 
Meer informatie: 06-54288252 en/of 06-20894923 
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Onmisbare adviezen 
Gerrit was de oudste in een 
boerengezin van zeven 
kinderen. Nadat hij de 
boerderij van zijn vader 
had overgenomen na zijn 
trouwen in 1961, boerde hij 
tot 1968 in de Heihoek-
straat in Oss (toen nog een 
maagdelijk landbouwge-
bied) met koeien,kippen en 
varkens. Door de stads-
uitbreiding gedwongen ver-
huisde hij in 1969 met zijn 
vrouw Sina en zoons Jos en 
Hans naar de Brandstraat 
in het buitengebied van 
Ussen en boerde daar ver-
der. Door regelgeving ge-
dwongen stopte hij in 1972 
met zijn bedrijfsvoering, 
ging werken als betontim-
merman bij verschillende 
bouwbedrijven en hobby-
boerde daarna nog met 120 
opfokvarkens tot aan zijn 
VUT in 1995.En daarna 
besteedde Gerrit de zee 
aan vrije tijd optimaal met 
een scala van vrijwilligers-
werk tot hij er 2008 we-
gens gezondheidsproble-
men mee op moest hou-
den! 
Zo was hij in de beginjaren 
onmisbaar bij Landschaps-
beheer met zijn motorket-
tingzaag, stelde hij zijn 
schuren beschikbaar voor 
de opslag van ons graan en 
de “100 bankjes van Iding” 
en waren zijn adviezen op 
agrarisch- en bouwtech-
nisch gebied voor ons on-
misbaar. 
Maar naast Landschapsbe-
heer deed Gerrit nog ont-
zettend veel ander vrijwilli-
gerswerk! Zo bezorgde hij 
(14 jaar)  maaltijden voor 
RIGOM, was actief in de 
parochie van de H. Hart-
kerk, waar hij de tuin bij 
hield, de kerststal mee 
opbouwde, het parochie-
blad bezorgde en contribu-
ties inde. Hij fietste bij Fifty 
Fit, was lid van de centrale 
cliëntenraad van Zorg voor 
Ouderen, lid van de bewo-
nerscommissie  van zorg-

centrum Loovelt, waar hij 
ook bewoners bezocht  en 
tenslotte van 2003 tot 2006 
nog lid van de wijkraad Oss 
Noord-West! Ook was hij 
vier jaar actief bij de 
schoonmaakploeg van de 
Diamantvijver en hield hij 
lange tijd alle straten rond-
om de H. Hartkerk vrij van 
zwerfafval. Dat hij ook zijn 
eigen Brandstraat  “brand-
schoon” hield, spreekt voor 
zichzelf. Ook zijn “eigen” 
bankje in die straat, dat hij 
wel verdiend had, verzorg-
de hij tot in de puntjes. 
Gerrit kon in 2011 nog zijn 
50-jarig huwelijk met Sina 
vieren en was trots dat zijn 
beide kleinzoons John en 
Mike inmiddels volwassen w 
aren geworden en goed 
terecht waren gekomen. 
Ook zijn 50-jarig lidmaat-
schap van de ZLTO en de 
40 jaar van de Hout- en 
Bouwbond kon hij nog 
meemaken.  
Grootste beloning voor al 
zijn vrijwilligerswerk was 
natuurlijk de Koninklijke 
onderscheiding die hij ook 
in 2011 mocht ontvangen  
van de Wijkraad had Gerrit 
in 2008 al de “Duim als 
pluim” onderscheiding ge-
kregen. 
We namen in een met twee 
maal tot de laatste plaats 
bezette H. Hartkerk af-
scheid van Gerrit en beëin-
digden dat afscheid in het 
crematorium van Rosma-
len. De vrijwilligers van 
Landschapsbeheer zullen 
nog vaak aan Gerrit terug 
denken en zich met een 
glimlach zijn  gevleugelde 
uitspraak: “Mar Ik geef er 
niks um!” herinneren. 
 
Dick Roza 
 
 
 

  Oud vrijwilliger Gerrit van 
Berkum overleden 
 
Gerrit van Berkum, als vertegenwoordiger van de ZLTO 
één van de mede-oprichters van Landschapsbeheer Oss 
en vanaf de oprichting in 1998 ruim tien jaar actief als 
vrijwilliger, is op 5 juli jl. op 78-jarige leeftijd overleden. 
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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 
 
Landschapsbeheer: 
“Ook dát is Oss” 
 
Op 11 juni jl. ondertekenden in 
het Gemeentehuis van Oss 20 
leden van Stichting Maasme-
anders, waaronder óók Land-
schapsbeheer Oss ,de stads-
promotie campagne “Dat is 
Oss”. Burgemeester Wobine 
Buijs nam de handtekeningen 
in ontvangst. Kijkt u voor mee 
informatie over deze campagne 
op www.datisoss.nl (DR) 
 

Wat deden we? 
 
Vanaf het verslag in onze vori-
ge nieuwsbrief hebben we weer 
voornamelijk in de eendenkooi 
in Macharen gewerkt aan het 
nieuwe scherm langs de kooi-
plas en wel op 13 juli en 17 en 
25 augustus. 
Daar tussenin verwijderden we 
aan de Amelsestraat op drie 
achtereenvolgende werk-
ochtenden gele ganzenbloem 
uit een akker met zomertarwe.  
Ook werd gras gemaaid, o.a. 
bij de cranberrie-akker in de 
Stelt. De gemiddelde opkomst 
van vrijwilligers van 13 juli t/m 
25 augustus was 21. (DR) 
 
 

Bloemenzee 
 
Toen we op onze werkdag op 
13 april jl. op het stuk grond 
achter de biodiversiteitstuin in 
de Stelt en de Schubertlaan 
een viertal graansoorten met 
daaromheen en er tussenin 
akkerbloemenmengsels zaai-
den, hadden we er geen ver-
moeden van dat alles zó goed 
aan zou slaan. Het graan 
kwam heel mooi tot wasdom 
en de kleurrijke bloemenzee 
was de hele maand juni fantas-
tisch mooi! Er werden dan ook 
heel wat foto’s gemaakt door 
onze eigen mensen en buurt-
bewoners! (DR)  

Bomenkap Macha-
rense eendenkooi 
in detail 
 
Gekapt werden bijna 170 po-
pulieren van ca. 40 jaar oud. 
De bomen werden handmatig 
gekapt; een rupskraan hielp 
mee met het verplaatsen van 
de stammen en het takhout en 
een uitrijcombinatie reed de 
stammen uit het veld en legde 
ze buiten de kooi op een hoop.  
Tenslotte versnipperde een 
chipper het takhout en blies 
het in een container. De  
stammen werden afgevoerd 
voor plaatmateriaal (grove 
spaanplaat) en het takhout  
werd gebruikt als biobrandstof 
voor elektriciteitscentrales. Het 
kapwerk werd uitgevoerd door 
Meulendijks Rondhout, die er 
precies een week voor nodig 
had. De kap werd zonder scha-
de aan de kooi en zonder grote 
spoorvorming in het terrein 
uitgevoerd; een hele prestatie 
in zo’n nat gebied. 
Het terrein rondom de kooi zal 
nu plantklaar gemaakt worden. 
Hiervoor wordt het nog achter-
gebleven takhout nog een keer 
geklepeld en vervolgens wor-
den de sporen in het grasland 
vlak getrokken en zo nodig 
opnieuw met gras ingezaaid. 
Tenslotte worden er essen, 
elzen, eiken, linden en kornoel-
jes in de kooi geplant en ko-
men er langs het pad aan de 
westzijde fruitbomen van flink 
formaat. (DR) 
 

In ’t Groen 
 
In de Nieuwsbrief van maart jl. 
vertelde onze vrijwilligster 
Hannie Wagemakers dat zij en 
haar man regelmatig hun 
mooie woonplek in ’t Groen 
aan de Tilderdstraat beschik-
baar stellen aan vrienden en 
bekenden voor allerlei activitei-
ten. En óók dat ze hopen de 
vergunning te krijgen voor een 
B&B. Hannie start nu in okto-
ber met een 14 maanden du-
rende kaderopleiding tot na-
tuurgids bij het IVN in Oss. Als 
ze die opleiding met succes 
afrondt, kan ze mensen rond-
leiden door de natuur in eigen 
omgeving! (DR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Column: Vrijwilligers 
 
Als je zo'n uitstapje met vrijwilligers maakt, kom je er 
pas achter met hoeveel vrijwilligers er toch veel dingen 
draaiend worden gehouden. Wat moet Nederland zon-
der vrijwilligers? 
Mantelzorgers, patiënten begeleiders in Ziekenhuizen, 
tafeltje dek je bezorgers, wandelen met hulpbehoeven-
de bejaarden, bezoeken van mensen die nooit meer 
bezoek krijgen. Allemaal vrijwilligers. Als we die niet 
hadden was het bedrag dat de overheid aan zorg be-
steedt nog vele miljarden hoger dan nu het geval is. 
Sportverenigingen draaien vaak alleen maar op vrijwil-
ligers; begeleiders, coaches, trainers, besturen. 
Het zelfde geldt voor de natuur, Bleeker mag blij zijn 
dat er zo veel vrijwilligers zijn die in de natuur werken 
om Nederland natuurlijk en mooi te houden waar dat 
nog kan. Anders had hij nog veel meer moeten bezuini-
gen. Door het hele land zijn vrijwilligers actief in de 
natuur, bij de landschapsbeheer eenheden, bij de diver-
se provinciale landschappen en bij Natuurmonumenten. 
Als je dit gaat kapitaliseren komen we aan een astro-
nomisch bedrag. 
Het uitstapje in augustus met onze vrijwilligers werd 
voor het grootste deel verzorgd door vrijwilligers, de 
stuurlieden van de boten op de Binnen Dieze, de mole-
naars van de Kilsdonkse molen en de vrijwilligers van 
het IVN. Alles bij elkaar waren het er nog al wat.  
Als er toch geen vrijwilligers waren, was ons begrotings-
tekort waarschijnlijk vele procenten hoger dan nu het 
geval is. Dat zal niet alleen in ons land het geval zijn 
maar het is een goed internationaal, zelfs intercontinen-
taal verschijnsel. Hoe komt dat toch zo? Zijn het schuld- 
gevoelens, willen die vrijwilligers iets goed maken, of is 
het omdat ze het iets terug willen doen of om ook voor 
zich zelf een goed gevoel te hebben van nuttig bezig te 
zijn in de vrije tijd. Vrijwilligers doen het niet alleen 
voor anderen maar ook voor zich zelf, kijk maar eens 
met hoeveel plezier er wordt gewerkt door bijvoorbeeld 
die schippers van de binnen Dieze, of die molenaars in 
Dinther. Maar kijk ook eens naar ons, iedere werkdag 
staan er weer zo'n 25 - 30  vrijwilligers, en soms  meer,  
klaar om nuttig werk te doen in de natuur en met veel 
plezier! Dus niet omdat het moet maar omdat het kan 
en mag. 
Dank alle vrijwilligers die er voor zorgen dat er zo veel 
zaken gewoon doorgaan en goed geregeld worden. 
 
Beschouwer 
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Dassentunnels 
geplaatst onder 
weg van de Toe-
komst 
 
Om dassen en andere kleine 
dieren de kans te geven om 
ondanks de nieuwe “Weg van 
de toekomst”de natuurgebie-
den aan weerskanten te blijven 
bereiken, heeft de aannemers-
combinatie Pro 329 onder het 
tracé van de weg twee dassen-
tunnels aangelegd 
 
Ook nog natuurbrug  
gepland 
De tunnels liggen ter hoogte 
van het Total tankstation en bij 
Paalgraven. Dassentunnels 
worden aangelegd op die 
plaatsen waar sporen van 
dassen zijn aangetroffen. De 
dassen worden dan d.m.v. 
rasters in de bermen naar de 
tunnels toe geleid. Er staat ook 
nog een natuurbrug gepland 
over de nieuwe weg van de 
Toekomst n.l. tussen de huidi-
ge fietsbrug bij de Naaldhof en 
Industrieterrein Vorstengraf-
donk. Die zal dan de natuurge-
bieden Herperduin en de groe-
ne zone tussen Oss en de A59 
met elkaar verbinden. Voor die 
natuurbrug moet echter nog 
een procedure i.v.m. het be-
stemmingsplan worden doorlo-
pen. (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zonder boer geen 
voer 
 
Inhakend op de architectoni-
sche fietsexcursie van de ge-
meente Oss op 23 juni met als 
thema” Architectuur en voed-
selproductie” is er in het 
Stadsarchief in de Peperstraat 
in Oss nog t/m 16 november 
de expositie “Zonder boer geen 
voer” te zien. Een overzicht 
van het boeren van 5000 jaar 
geleden tot op heden. Open 
maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Toegang 
is gratis. Voor meer info: 
www.stadsarchiefoss.nl of 
telefoon 0412-638060. (DR) 
 

Cursus “Boeren 
door de eeuwen 
heen” 
 
Bij de Volksuniversiteit Oss 
kunt u nog inschrijven op de 
cursus “Boeren door de eeu-
wen heen” bestaande uit drie 
lessen over de onderwerpen 
archeologie, historie en ste-
denbouw. Kosten €40. De 
lessen zijn op de woensdagen 
17 en 24 oktober en 7 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur. 
De cursus sluit aan bij de ten-
toonstelling “Zonder boer geen 
voer” in het Stadsarchief in de 
Peperstraat in Oss. Info: tele-
foon 0412-638060. (DR)

Knoflookpad krijgt 
nieuwe kans in 
Nuland 
 
Op 19 juli zijn, in aanwezigheid 
van zo’n 70 vertegenwoordi-
gers van allerlei natuurorgani-
saties in een poel op de 
Nulandse Heide officieel vele 
honderden jeugdige knoflook-
padden en nog jongere larven 
uitgezet. Dit om de -vrijwel 
uitgestorven- knoflookpad 
weer terug te krijgen in de 
natuur. 
 
Succesvolle  
kweekprogramma’s 
Die introductie is vooral te 
danken aan Landschapsbelang 
Maasdonk en in het bijzonder 
aan haar (amfibiegekke) voor-
zitter Ignas van Bebber, die 
zelf ook over een paddenpoel 
in zijn twee hectare grote tuin 
in Nuland beschikt! Eerder dit 
jaar, eind juni, waren er op 
twee plekken op de Nulandse 
Heide ook al enkele duizenden 
larven van de knoflookpad 
(Pelobates fuscus) onofficieel 
uitgezet. De jonge padden en 
larven zijn opgekweekt op het 
complex van de universiteit in 
Nijmegen, maar óók bij Artis in 
Amsterdam loopt een op-
kweekproject. Uit dat kweek-
project werden op 16 juli ook 
al larven uitgezet in natuurge-
bied “Het Hurkske” tussen Erp 
en Boerdonk door Artisdirec-
teur Haig Balian en door “Na-
tuurbalans” in Gijzenrooi tus-
sen Geldrop en Eindhoven. 
De knoflookpad geldt als ther-
mometer van een goed na-
tuurgebied. Het dier is ken-
merkend voor een divers land-
schap. Een volwassen pad 
graaft zich graag in rulle, on-
begroeide zandgrond in. De 
Nulandse heide blijkt uitermate 
geschikt vanwege de afwisse-
ling van water, zandgrond en 
akkerland. Het gaat daar om 
een gebied van zo’n 200 hecta-

re; waar de knoflookpad kan 
gedijen, passend in de Visie 
Hooge Heide Midden (Groene 
Delta Den Bosch). 
Een vrouwtjespad is na drie 
jaar geslachtsrijp en legt een 
eisnoer in het water. Per snoer 
spreek je dan over 1500 tot 
2500 eitjes! Als daar in de 
natuur zo’n 50 jonge padden 
uit komen, is dat veel. In de 
natuur heeft vijf procent van 
de larven kans op overleven; 
in de kweekbakken is dat 80%. 
Dit hoge aantal komt natuurlijk 
doordat in de kweekbak larven 
geen roofzuchtige vijanden 
ontmoeten! Knoflookpadden 
bereiken een grootte van wel 
15 cm, terwijl volwassen 
vrouwtjes soms 8 cm groot 
worden. De mannetjes halen 4 
tot 6,5 cm. (DR) 
 

Landschapsbeheer 
in de media 
 
Landschapsbeheer werd recent 
weer (hoewel bescheiden) in 
de media naar voren gebracht. 
 
Brabants Dagblad plaatste 
twee grote foto’s op 15 juli van 
uitbundig bloeiende cranber-
rieveld en op 22 augustus van 
gekapte bomen bij de Macha-
rense eendenkooi. En op 23 
augustus meldde de krant de 
primeur van het ijs dat IJssa-
lon Venezia op de markt had 
gebracht van onze cranberries. 
Dit bericht, met foto stond óók 
op de website van de krant, 
evenals een berichtje met foto, 
van het op ouderwetse manier 
oogsten van onze rogge in De 
Stelt op 3 augustus. 
DTV had op 4 juli een reporta-
ge over het opbouwen van het 
grote rietmattenscherm in de 
Macharense eendenkooi met 
een uitleg van Ton Velders en 
liet op 17 augustus beelden 
zien van de gekapte bomen 
met nog een paar shots van 
onze vrijwilligers bezig met het 
scherm. (DR) 

 
 

 

 

 
 

RUIJS Tuintechniek  

M 06-51286021 

 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 
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Landerij VanTosse 
als toetje 
 
Inspiratie op locatie 
Op 26 juni 2012 is het zover. De 
beleidsafdeling Stadsbeleid Leef-
omgeving, Wonen en Economie 
(SLWE) van de gemeente Oss 
trekt er op uit. Bij onze afdeling 
werken achttien personen onder 
leiding van manager Marieke 
Vossen. Een bonte stoet van 
mensen met ieder hun eigen 
beleidsterrein. Denk aan milieu, 
duurzaamheid, openbare ruimte, 
archeologie, wonen, verkeer en 
vervoer, economie, natuur en 
landschap en buitengebied. 
Vanmiddag bezoeken we vier 
locaties om inspiratie op te doen 
voor ons beleidswerk. We boffen, 
het is een zonnige dag! We stap-
pen op de fiets en koersen rich-
ting het zuiden van Oss. Het is 
een interessant gebied. We heb-
ben de Weg van de Toekomst, 
de snelwegen, het circuit Nieuw 
Zevenbergen, natuurgebied De 
Maashorst met Herperduin en de 
Zuidelijke geledingszone, bedrij-
venterrein Vorstengrafdonk en 
allerlei archeologische vindplaat-
sen. Een smeltkroes van ver-
schillende functies. En dat alles 
binnen een relatief kleine opper-
vlakte. 
 
De Weg van de Toekomst 
We bezoeken eerst het Informa-
tiecentrum N329. Daar geeft 
Carla Vosmaer, projectmedewer-
ker N329, een presentatie over 
de Weg van de Toekomst. We 
zijn onder de indruk. Wat een 
complex en ingewikkeld proces. 
Daar hebben we in ons beleids-
werk meestal ook mee te ma-
ken. Goed opletten dus, hier 
steken we wat van op! 
 
Monument Paalgraven 
Vervolgens neemt onze archeo-
loog en collega Richard Jansen 
ons mee naar de grafheuvels bij 
het knooppunt Paalgraven, inge-
sloten door de A50 en de A59. 
Daar vertelt hij enthousiast over 
de plannen voor een archeolo-
gisch monument. We zien het 
beeld al voor ons. Een prehisto-
risch landschap met op de ach-
tergrond voorbijrazend snelweg-
verkeer. Verleden en heden in 
één oogopslag. 
 
Natuurgebied De Maashorst 
We springen weer op de fietsen 
en worden door collega Jos van 
Oorschot meegenomen naar de 
Maashorst. Verbazingwekkend 
hoe snel je vanuit de stad in het 
grootste aaneengesloten natuur-
gebied van Brabant bent. De 
provincie heeft De Maashorst als 
een van de drie Landschappen 
van Allure aangewezen. Een 
belangrijk gebied dus. Terwijl Jos 
ons vertelt over de ontwikkeling 
van natuurproject de Rijsvennen, 

zien we achter zijn rug een 
groep Schotse Hooglanders lang-
zaam onze kant opkomen. Wat 
een imponerende beesten. Wat 
een prachtige roodbruine kleu-
ren. 
 
De Landerij VanTosse 
De tijd vliegt voorbij. We hebben 
alweer het laatste bezoek voor 
de boeg. We fietsen naar de 
Landerij VanTosse, de voormali-
ge heemtuin in de Zuidelijke 
Geledingszone. Als beleidsme-
dewerker buitengebied ben ik op 
de achtergrond betrokken ge-
weest bij de aankoop van het 
terrein. Samen met Landschaps-
beheer Oss gaan we het ontwik-
kelen tot een biodiversiteitstuin 
met aandacht voor stadsland-
bouw. Ik ben ontzettend be-
nieuwd wat mijn collega’s van 
deze plek vinden. 
 
We arriveren precies op tijd, 
klokslag vijf. Een ontvangstcomi-
té van Landschapsbeheer Oss 
staat klaar om ons te verwelko-
men. Albert Toonen vertelt ons 
over de bijzondere geschiedenis 
van deze plek. De Hertog van 
Cumberland, zoon van de Engel-
se koning George II, heeft hier in 
1747 met zijn leger gebivak-
keerd. Aha, we bevinden ons op 
een plek met koninklijke allure. 
Als de rondleiding begint, zie ik 
meteen dat de vrijwilligers van 
Landschapsbeheer Oss niet stil 
hebben gezeten. Zij hebben de 
afgelopen maanden veel achter-
stallig onderhoud verricht. Mijn 
collega’s zijn verrast en onder de 
indruk. Zo’n ruime, intieme, 
mooie, verscholen en groene 
plek, precies op de grens van 
stad en land. Waar vind je dat 
nog? Dat moet je koesteren. Wij 
blijven veel langer dan gepland 
op de Landerij VanTosse. Dat 
komt vooral door de enthousias-
te verhalen van onze gastheren. 
Hierdoor nemen we uitgebreid 
de tijd om alles in ons op te 
nemen en vragen te stellen.  
Ruim drie kwartier later fietsen 
we terug naar het gemeentehuis. 
Deze middag was de moeite 
waard. We hebben veel gezien, 
veel gehoord en veel gediscussi-
eerd. Het was een gevarieerd 
menu, met als toetje de Landerij 
VanTosse! 
 
Cindy Hagenstein,  
Beleidsmedewerker buitengebied 
Gemeente Oss 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muifelbrouwerij 
viert 5-jarig jubi-
leum met eigen 
bockbier! 
 
De Muifelbrouwerij van Martin 
Ostendorf uit Berghem bestaat 
dit jaar vijf jaar. En dat viert 
hij o.a. met het in september 
op de markt brengen van zijn 
eerste bockbier dat hij de 
naam D’n Ossebock gaf. 
 
Ook Osse horeca schenkt 
Muifelbier! 
Dat Ossebockbier, waarvan al 
vóór de zomer drie brouwsels 
zijn gemaakt bij Sint Servat-
tumus in Schijndel, krijgt voor 
de omliggende dorpen Heesch, 
Ravenstein, Schaijk, Berghem 
en Megen een eigen etiket en 
is alweer het 10e bier dat de 
Muifelbrouwerij op de markt 
brengt. Vijf van die bieren 
worden zelf uitgeleverd aan 
slijters en horeca (Graaf Dic-
bier, Bergh’s bier, D’n Osse-
kop, Broeder Everardus en 
Zuster Agatha) en vier bieren 
worden direct als hele brouw-
sels aan klanten geleverd 
(Breesaap tripel, Bik en Arnold, 
Platte Thijs en Kruijens 
Kracht). Alle bieren zijn ook op 
fust leverbaar en heel voor-
zichtig is de Osse Horeca be-
gonnen met het schenken van  
Muifelbier. Er zijn ook al veel 
winkels in Oss waar het Muifel-
bier te koop is t.w. het Wijn-
huis, Gall en Gall, Mitra, Caves 
Hubert en Landwinkel Spie-
rings. Er zitten alweer twee 
nieuwe bieren (nr. 111 en 12) 
in de pijplijn bij Martin, maar 
daarover later meer. (DR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen 
 
Bowie is de naam. Want hoe-
wel ik al sinds ik acht weken 
oud was over de vloer van de 
Landschapswerf aan de Tol-
straat kom, meestal op dins-
dag, en soms ook op werkda-
gen ben mee geweest, samen 
met mijn baasje Henk Smou-
ter, weten veel vrijwilligers 
misschien nog helemaal niet 
van mijn bestaan af.  
Even wat over mezelf: ik ben 
een Markiesje, van oorsprong 
een oud Nederlands jachthond-
je (spioen) dat behulpzaam 
was bij de jacht. Mijn andere 
Nederlandse familieleden zijn 
de Drentse Patrijshond, de 
Friese Wetterhoun , Friese 
Stabyhoun en het kooiker-
hondje. Zelf lijk ik nog het 
meest op een kooikerhondje, 
alleen ben ik helemaal zwart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu is jagen mijn eigenlijke 
werk niet meer (alhoewel ik 
graag achter een konijn aan-
hol), maar lekker buiten hollen 
en draven vind ik toch wel het 
mooiste wat er is. En daar heb 
ik natuurlijk met mijn baasje 
alle gelegenheid toe. Natuurlijk 
weet ik inmiddels precies dat 
het gerammel van een sleutel 
betekent dat we er met de 
auto  vandoor gaan, naar een 
of ander leuk veld en sta ik al 
bij de voordeur. Dat ik soms 
niet mee kan is dan wel een 
teleurstelling, maar als me dan 
wordt verteld dat het baasje zo 
weer terug is dan vind ik het 
toch wel goed en dan blijf ik 
maar lekker thuis in de tuin 
rondbanjeren. Want daar is 
ook van alles leuks te vinden.  
Jullie zullen me vast en zeker 
nog vaak tegenkomen! (HS) 
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 Jan van Mierlo, 
nieuwe medewer-
ker van Natuur-
monumenten 
 
Als opvolger van Hugo van der 
Wal, die vorig jaar in septem-
ber bij de Beheerseenheid 
Noordoost Brabant en Mook 
vertrok, is alweer geruime tijd 
geleden Jan van Mierlo aange-
steld. 
 
Houdt van creatieve en 
praktische oplossingen! 
Jan zal een belangrijke bijdra-
ge gaan leveren aan de pro-
jecten die spelen rond de 
Maasuiterwaarden, de Elshout-
se Wielen, het Vlijmens Ven en 
de Rijskampen. Voordat hij zijn 
aanstelling bij Natuurmonu-
menten verkreeg ,heeft hij als 
afstudeeropdracht van zijn 
HBO studie Milieukunde meer-
dere opdrachten bij Natuurmo-
numenten uitgevoerd, o.a. op 
de Mookerheide, bij de 
Chaamse beek en op de Stip-
pelberg. En na zijn studie deed 
hij werkervaring op bij He  t 
Brabants Landschap, de Pro-
vincie Limburg, Adviesbureau 
BRO en de gemeente Eeler-
woude. Het opvallendste ver-
schil met zijn eerdere werk-
plekken vindt Jan dat hij nu 
concrete projecten kan uitvoe-
ren zonder commercieel oog 
merk of hoog abstractieniveau. 
Het aantrekkelijkste van zijn 
huidige baan bij Natuurmonu-
menten zegt Jan, zijn de con-
tacten met de mensen in het 
veld (ook al zit hij de meeste 
tijd achter zijn bureau) en het 
”vol” kunnen gaan voor een 
groener Nederland. Zijn favo-
riete natuurmonumentenplek 
zijn nu nog de Elshoutse Wie-
len, maar na 2015, als het 
grootste gedeelte van de 
Maasuiterwaarden zal zijn 
ingericht, zou dat zomaar een 
ander gebied kunnen worden. 
Jan weet van alle dingen wel 
iets af en vindt het leuk om  
creatieve, maar vooral prakti-
sche oplossingen te bedenken. 
Met dit soort vragen kunnen 
collega’s altijd bij hem terecht! 
Jan van Mierlo is 34 jaar, ge-
boren in Heeze en woont nu 
met vrouw en drie dochters in 
Geldrop. Daar doet hij o.a. aan 
reddend zwemmen bij de red-
dingsbrigade. In zijn geboorte-
dorp Heeze werkt hij al vele 
jaren mee met de organisatie 
van de jaarlijkse Brabantse 
Dag. En hij heeft nóg een een 
bijzondere hobby, n.l. het 
maken van een blogspot, 
waarin hij schrijft over raritei-
ten en verwondering in zijn 
dagelijkse leven. U kunt die 
blogspot, genaamd Frumingelo 
bekijken op: frumingelo.blog- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spot.com. Al is Jan alweer een 
flinke tijd in functie, we wen-
sen hem tóch namens Land-
schapsbeheer Oss nog een 
voorspoedige carrière toe bij 
Natuurmonumenten! (DR) 
 

Kantoor beheers-
eenheid Natuur-
monumenten  
verhuisd 
 
De beheerseenheid Noordoost 
Brabant en Mook van Natuur-
monumenten is met haar kan-
toor en archief verhuisd naar 
het voormalige MOB-complex 
aan de Slabroekseweg 5 in 
Nistelrode. Op dezelfde locatie 
zitten ook al de collega’s van 
Staatsbosbeheer! 
 
Centraal in werkgebied 
De beheerseenheid Noordoost 
Brabant en Mook, die onder 
leiding staat van gebiedsbe-
heerder Fons Mandigers, is 
destijds ontstaan door samen-
voeging van de beheerseenhe-
den Maasuiterwaarden c.a., De 
Stippelberg en Noord Limburg. 
De huidige beheerseenheid, die 
werkschuren heeft in De Rips 
en Hedel, heeft dan ook een 
bijzonder grote geografische 
omvang van zo’n 100 kilome-
ter, verdeeld over de provin-
cies Brabant, Gelderland en 
Limburg. Het nieuwe kantoor, 
dat aan alle eisen van deze tijd 
voldoet, wordt bemand door 
Fons Mandigers, Jan van Lies-
hout, Bart van der Aa en Paul 
Haverman en ligt aan de rand 
van natuurgebied De Maas-
horst. Mooi centraal dus in het 
werkgebied! De beide werk-
schuren in De Rips en Hedel 
met hun bemanningen blijven 
normaal functioneren. (DR) 

Architectonische 
fietsexcursie naar 
boer Spierings 
 
Zaterdag 23 juni werd een 
fietsexcursie met als thema 
“Architectuur en voedselpro-
ductie” georganiseerd door de 
gemeente Oss en de ontwer-
perskring Oss afgesloten met 
een bezoek aan boer Spierings 
aan de Oijenseweg. Daar ge-
bruikten de deelnemers een 
gezamenlijke lunch op het gras 
vóór de nieuwe stal. 
 
Raakpunten architectuur en 
voedselproductie 
Die fietsexcursie vond plaats in 
het kader van de “Dag van de 
architectuur”. Voorafgaand 
hadden de ca 45 deelnemers 
de lezing “Voedsel vormt Oss” 
gevolgd, die Astrid Kepers, 
stedenbouwkundige van de 
gemeente Oss in het Jan Cu-
nen Museum had gegeven na 
een inleiding van Wethouder 
Hendrik Hoeksema. De fietsex-
cursie, die werd geleid door 
Paul Spanjaard van de ge-
meente Oss en Henk Buijks 
van het BHIC, startte bij het 
museum, duurde ruim een uur 
en telde een aantal stops op 
die plekken waar architectuur 
en voedselproductie elkaar 
raken, in het verleden en het 
heden. Zoals bij de Groene 
Engel e.o., en in de Katwijk-
straat, waar de diepe tuinen bij 
de arbeidershuizen aangeven 
dat die tuin vroeger werd ge-
bruikt voor de verbouw van 
eigen groenten, terwijl er ook 
nog wel plaats was voor een 
varken voor de slacht! En de 
laatste stop bij Spierings 
Landwinkel, die juist zijn jaar-
lijkse Open dag hield, was een 
perfecte afspiegeling van het 
excursiethema! Want de nieu-
we stal van Spierings voor zijn 
brandrode koeien, een ontwerp 
van Jos Overboom van dBO 
architecten, behaalde de derde 
prijs bij de verkiezing van het 
“Mooiste gebouw van Oss. ”Die 
verkiezing werd eind mei, 
begin juni georganiseerd door 
de ontwerperskring Oss i.s.m. 
het Brabants Dagblad. (DR) 
 
 
 
 

Oogstdag bij  
Kilsdonkse molen 
op 7 oktober 
 
Zondag 7 oktober organiseren 
de bakkers Lamers uit Oss en 
Heesch, de Meierijsche Museum-
boerderij uit Heeswijk Dinther en 
de Stichting de Kilsdonkse Molen 
weer een spectaculaire Oogstdag 
bij de Kilsdonkse Molen in Hees-
wijk-Dinther. 
 
Brood van VanTosse graan 
Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u 
zien en beleven hoe het graan 
van onze akkers in De Stelt 
eerst gedorst wordt door “De 
Stofvreters”, vervolgens gema-
len wordt door de molenaars 
van de Kilsdonkse Molen, 
waarna tenslotte de bakkers 
van Lamers er heerlijk vers 
natuurbrood van bakken. 
Ze doen dat op een gezellige 
landelijke fair met tientallen 
kramen, die staan opgesteld op 
het land langs de rivier de Aa. 
Ook Landschapsbeheer Oss 
zult u daar kunnen vinden! En 
er is weer, evenals de twee 
voorgaande jaren, voor oud en 
jong een gezellig en leerzaam 
programma samengesteld, 
waarbij u in het infocentrum en 
op het buitenterras van het 
molencomplex van een heerlij-
ke verfrissing kunt genieten! 
En wilt u op de fiets naar de 
Oogstdag? Er is een fietstocht 
van 16 kilometer uitgestippeld 
vanuit Oss en Heesch met 
daarin een stop bij de Muse-
umboerderij. Daar krijgt u tot 
13.00 uur een lekkere versna-
pering van de bakkers Lamers 
aangeboden (op=op). De fiets-
route ligt in de winkels van de 
bakkers Lamers of is te down-
loaden van hun website 
www.debakkerslamers.nl 
Vooral voor onze vrijwilligers-
groep, die op 18 augustus jl. 
met 50 personen tijdens haar 
jaarlijkse uitstapje de beide 
molens en de fraaie natuur er 
rondom heen uitgebreid be-
keek, is een bezoek aan de 
Oogstdag, waarbij ons graan 
zo’n belangrijke rol speelt, 
natuurlijk een “must”. U vindt 
de Kilsdonkse Molen aan de 
Kilsdonkseweg 4-6 in Hees-
wijk-Dinther. Voor meer info 
www.kilsdonksemolen.nl en 
www.debakkerslamers.nl. (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Ook Ido Pruijn bij Natuurmonumenten 

 
We kunnen nóg een nieuwe medewerker voorstellen bij de Be-
heerseenheid Noordoost-Brabant en Mook van Natuurmonumen-
ten. 
 
Dat is de 18-jarige Ido Pruijn uit Nuland. Hij is per 1 augustus jl. 
in dienst gekomen als leerling beheerteammedewerker en zal 
vooral aan de slag gaan bij de uitvoering van beheerwerken langs 
de Maas. We zullen Ido spoedig wel eens tegen komen als we 
weer samenwerken met Natuurmonumenten in onze regio en 
wensen hem veel succes met zijn baan! (DR) 
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss 
Mededelingen en Werkdagen 

 
Collega vrijwilligers, 
 
Als deze Nieuwsbrief verschijnt dan is de zomer bijna al-
weer voorbij een zomer waarin we echt niet stil gezeten 
hebben. We hebben de afgelopen periode veel en gevari-
eerd werk verricht en op een enkele werkdag na is de op-
komst van jullie vrijwilligers behoorlijk groot geweest. 
Zoals wel eens eerder gezegd zijn de zomermaanden over 
het algemeen rustig maar door het werk bij de Eendenkooi 
Macharen en het werk aan het Wandel Knooppunt Sys-
teem hebben wij het bijzonder druk gehad en moesten we 
zelfs extra dagen inzetten. 
Beiden projecten zijn nog niet af daar zijn we nog wel een 
tijdje mee bezig.  
 
Voor het najaar en de wintermaanden staat er veel werk 
op het programma, we zullen dan een begin maken met 
het realiseren van de biodiversiteitstuin op Landerij Van-
Tosse (v.m. Heemtuin). Veel onderhoud moet er gebeuren 
in de bossen van de Stelt en het Vierwinden maar ook op 
diverse plaatsen elders in de gemeente zoals de Erfdijk in 
Herpen, de Lange Del in Huisseling, een paar gebiedjes in 
Maren-Kessel en nog veel meer. 
Het mooie van al deze projecten is dat er veel afwisseling 
inzit. 
 
Ongetwijfeld staan er in deze Nieuwsbrief weer veel artike-
len over ons werk en de activiteiten dus laat ik het hierbij, 
rest mij nog te zeggen dat we een zeer geslaagde vrijwil-
ligersdag hebben gehad waar we met een groot aantal 
vrijwilligers van hebben genoten. 
 
Veel plezier met het werk in de natuur en tot ziens op de 
werkdagen. 
 
Groeten,  
Ton Velders, Werkgroepcoördinator 
 
Werktijd 9.00-13.00 uur 
Waar we werken en de verzamelplaats wordt tijdig via 
email bekend gemaakt, ook als er langer gewerkt wordt of 
bij extra dagen krijgen jullie op deze wijze bericht. 
 
Iedere dinsdag inloopochtend op onze Landschaps-
werf aan de Tolstraat, tussen 9.30-12.00 uur. 
 
Inlichtingen en/of aan- en afmeldingen 
Inlichten, aan- en/of afmeldingen kunt u mailen naar 
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl. U kunt ook contact 
opnemen met onderstaande telefoonnummers. 
 
Telefoonnummers coördinatoren  
Ton Velders, 06-20894923 
Tonnie Wittenberg, 06-21582447  
Henk van Grunsven, 0412-402157 
 
Vrijwilligerscontact 
Dick Roza 0412-642368  
 
Magazijn/materiaalbeheerder 
Jan van Bernebeek 06-26302016 
 
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op de  
hierboven genoemde mobiele nummers. 
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Werkschema 
 
September 
Woensdag 5, vrijdag 14, vrijdag 21* en vrijdag 28 
(* i.p.v. zaterdag 22) 
 
Oktober  
Woensdag 3, vrijdag 12, zaterdag 20 en vrijdag 26 
 
November 
Zaterdag 3*, woensdag 7, vrijdag 16, zaterdag 24 
en vrijdag 30 (*i.p.v. vrijdag 2, zaterdag 3 is tevens 
Landelijke Natuurwerkdag) 
 
December 
Woensdag 5, vrijdag 14, zaterdag 22 en vrijdag 28 
 

was voor veel werk. Onze vorige 
machine ruilden we in voor een 
tweedehands cirkelmaaier, die 
we ook heel goed kunnen ge-
bruiken. Tonnie Wittenberg, die 
de machine bedient en onder-
houdt, is maar wát blij met zijn 
nieuwe Italiaan! (DR) 
 
Vrijwilligers-
nieuws 
 
Deze keer maar weinig vrijwil-
ligersmutaties. Er ging nie-
mand weg en we kregen er 
maar één nieuwe vrijwilliger bij 
n.l. de 63-jarige Marius Smits. 
Die had op 18 juni zijn intake-
gesprek en werkte voor de 
eerste keer met ons mee op 17 
augustus in de eendenkooi in 
Macharen. (DR)  

 

Werkgroep kreeg 
nieuwe Ferrari 
 
Wie had, in de eerste jaren van 
ons bestaan, toen we alleen 
maar in bosgebieden werkten, 
ooit gedacht dat we ons nog 
eens met de aanschaf/inruil 
van graasmaaimachines zou-
den bezig houden? 
 
Tonnie blij met Italiaan! 
Maar sinds we werkgebieden 
hebben waar ook maaiwerk 
nodig is, zoals bij het open 
houden van wandelpaden, 
maar ook voor diverse kleinere 
percelen gras  rondom ons 
cranberryveld, de eendenkooi 
en het Vorstengrafmonument, 
is een goede maaimachine 
onontbeerlijk. En daarom 
schaften we ons dan ook re-
cent een nieuwe, felgroene 
Ferrari maaimachine aan, met 
drie versnellingen en een 
maaibalkbreedte van 100 cm.  
Nodig omdat onze oude machi-
ne afgeschreven was en te licht 

 


