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Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss 
Juni 2013, jaargang 15, nummer 54, oplage 425. 
 
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 31 augustus 2013. 
 
Foto’s voorpagina 
Rechtsboven: Weth. Hoeksema plant laatste boom plantac-
tie “Plant for the Planet” bij Haverlandse Vonder in Herpen 
Links naar rechtsonder: impressie feestdag (zie pagina 3)  
Linksonder: Samenwerkingsovereenkomst VanTosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden gedicht 
 
Eendenkooi Macharen  
 
niet langer meer gekooid  
in een carré van populieren 
als een Romeinse tempel  
waar de zuilen zijn ontvreemd 
lig ik te zonnen in de polder 
naakt door stronken gemarkeerd  
 
van mijn vier armen zijn er  
twee nog steeds verland 
verkoolde palen tonen triest 
verwoestend vuurwerk van vandalen 
men heeft mij met een  
nieuwe rieten jas getooid 
 
mijn eenden krijgen alle ruimte 
gevangen heb ik er niet één 
geen boom meer die hun vlucht verspert 
 
maar in mijn net heeft zich een kraai  
verhangen voor wie de blauwe lucht 
plots onbereikbaar werd 
 
Dichtersbent Oss 
 
 

 
Ruim vijf jaar geleden werd in de polder tussen Megen en Ma-

charen door vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss een begin 
gemaakt met het herstel van een oude eendenkooi. Hoge po-

pulieren markeerden de plek in het vlakke land. Nu deze bo-
men gerooid zijn is gaat het herstel door en is de toegankelijk-

heid van de kooiplas voor de eenden sterk verbeterd.  
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Bijzondere dag voor  
Landschapsbeheer Oss 

 
Vrijdag 26 april was een drukke dag voor onze Stichting. 
Eerst werd er in de ochtend met 54 vrijwilligers een uit-
stapje per bus gemaakt naar kasteel Hernen. Daarna was 
er ’s middags een druk bezochte receptie t.g.v. Ton Vel-
ders’ afscheid als werkcoördinator en ’s avonds was er een 
barbecue voor de vrijwilligers en hun partners. Tenslotte 
liep als rode draad door de dag het feit dat Landschapsbe-
heer Oss 15 jaar geleden werd opgericht! 
 
Genieten in het land van de Heerlijkheden 
Toen op het moment van vertrek naar Hernen, rond 9.15 
uur, Ton Velders op het appel ontbrak en iedereen zich af 
vroeg waar hij bleef, werd hij - tot ieders verrassing - 
voorgereden door Wim van Valkenburg in diens open, 
witte Triumpf sportauto. Maar was het tot Tons aankomst 
droog, tijdens een kleine ereronde over het erf van ons 
home aan de Tolstraat begon het pijpenstelen te regenen 
en het zou de rest van de dag niet meer droog worden! De 
aubade, gezongen door een speciaal samengesteld “Van-
Tossekoor’, moest dan ook van onder paraplu’s worden 
aangehoord. Vervolgens kon de bus vertrekken naar het 
tot de gemeente Wijchen behorende dorpje Leur. Daar ge-
noten we in de Franse - 100 jaar oude - Vlaamse schuur 
van het ontvangstcentrum “Land van de Heerlijkheden” 
van het Gelders Landschap van koffie met gebak en luis-
terden vervolgens naar gastvrouw Karlijn de Leeuw, die 
aan de hand van beamerbeelden alles vertelde over de ge-
schiedenis van het gebied. Het kasteel Hernen, middelpunt 
van Maas en Waal, dateert oorspronkelijk uit de 14e eeuw 
en is nooit door belegeringen, oorlogen of natuurrampen 
geteisterd. Ook is het nauwelijks bewoond geweest. Hier-
door heeft het veel van zijn middeleeuwse karakter behou-
den. Geen wonder dat het kasteel het decor was van de 
ridderserie Floris in de jaren zeventig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toespraak vanaf opgerolde bul 
Bij aankomst in het kasteel werden we in de grote ont-
vangstruimte ontvangen door heraut André Kerstens, die 
vanaf een oude opgerolde bul Ton toesprak, al zijn hoeda-
nigheden, eigenschappen en eigenaardigheden opsomde 
en hem tenslotte benoemde tot “lid van verdienste van 
ons vrijwilligerscorps” en “vriend voor het leven” van onze 
vriendenclub. Fraai ingelijste oorkondes en draagbuttons 
bezegelden de onderscheidingen. In twee groepen werden 
daarna het kasteel en de fraaie kasteeltuin bezocht o.l.v. 
André en zijn collega Victoria van Aalst. De laatste vertelde  
ook nog iets over de in het kasteel gevestigde A.A. Bredi-
usstichting. Die stichting maakt zich sterk voor de ont-
sluiting van de Byzantijnse cultuur in ons land. Nadat we 
na ons bezoek aan het kasteel nog van een heerlijke lunch  

genoten hadden in het Land van de Heerlijkheden, werd 
de terugreis naar Oss weer aanvaard. 
 
Toespraken, liedjes en cadeaus 
Er was in de Tolstraat een grote tent opgezet. Daar verza-
melden zich bij terugkomst uit Hernen de buspassagiers 
en vervolgens kwamen vele vrienden, relaties en beken-
den Ton feliciteren, waarbij hij natuurlijk ook vele cadeaus 
kreeg. Ton werd vergezeld door zijn twee dochters, zijn 
zoon en partners en zijn vijf kleinkinderen. Daarna startte 
het officiële afscheidsgedeelte, dat aan elkaar werd ge-
praat door Albert Toonen. Albert gaf eerst het woord aan 
voorzitter Ronald Widdershoven, die Ton namens ons be-
stuur bedankte. Vervolgens kwam de belangrijkste spreker 
van de middag n.l. wethouder Hendrik Hoeksema, die Ton 
compleet verraste met het aanbieden van het “Osje van 
verdienste”, een onderscheiding voor een Ossenaar die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de plaatselijke sa-
menleving. En die onderscheiding heeft Ton natuurlijk ab-
soluut wel verdiend! Na het aanbieden van zijn gelukwen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sen greep de wethouder gelijk de gelegenheid aan om sa-
men met Ronald Widdershoven de samenwerkingsover-
eenkomst te tekenen tussen de gemeente Oss en Landerij 
VanTosse. Vervolgens was het de beurt van enkele van 
Tons medevrijwilligers. Onze vrijwilliger van het eerste uur 
Johan Juurlink was goed op dreef met een causerie waarin 
hij een uitgebreid verslag gaf van de geboorteperiode van 
Landschapsbeheer in januari 1998. Johan maakte plaats 
voor de “VanTosse-zangers”, het zestienkoppige vrijwilli-
gerskoor dat Ton die ochtend ook al een aubade bracht. 
Onder leiding van Maria Michiels zong het een tiental, van 
een nieuwe, passende tekst voorziene, oude meezinglied-
jes, waarin Ton natuurlijk centraal stond. En vervolgens 
bracht onze Emmy Simons op haar eigen wijze een grap-
pig door haar gemaakt ABC ten gehore, waarin Ton geëerd 
werd, maar waarin ze hem ook soms niet spaarde. Een 
kort gedichtje gemaakt en voorgedragen door Wim van 
Valkenburg besloot de eigen bijdrage. En als laatste spre-
ker mocht Fons Mandigers, gebiedsbeheerder van Natuur-
monumenten in ons werkgebied, na zijn lovende toespraak 
Ton een fraai boek overhandigen t.w. “Eendenkooien in 
Vlaanderen, Nederland en nog zeven Europese landen” 
Maar ook het bestuur van Landschapsbeheer Oss liet zich 
bij het uitreiken van cadeaus niet onbetuigd. Secretaris 
Nora Servaes gaf Ton eerst een door haar (uit vele hon-
derden foto’s) geselecteerd fotoboek met daarin al zijn 
werkjaren in beeld en tenslotte was er nog een heel fraai 
koffiezetapparaat waarmee de jubilaris heel veel kopjes 
koffie hoopt te zetten voor op bezoek komende collega-
vrijwilligers, zo zei hij in zijn dankwoord. 
Onze lange feestdag werd ’s avonds afgesloten met een 
heerlijke barbecue die, evenals alle drankjes, verzorgd 
werd door Gebr. Tielemans uit Nuland.  
 
Dick Roza 
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Subsidieaanvraag Landerij 
VanTosse ingediend 
 
Samen met de gemeente Oss heeft landschapsbeheer Oss 
veel tijd geïnvesteerd in het in investeringsvoorstel Lande-
rij VanTosse in het kader van de provinciale regeling Land-
schap van Allure. Deze regeling is bedoeld om structureel 
te investeren in de kwaliteit van het landschap. In de pro-
vincie Noord-Brabant zijn drie gebieden aangewezen als 
Landschap van Allure, de Brabantse Wal, het Groene Woud 
en de Maashorst.  
 
Voor de Maashorst zijn in de eerste termijn twee projecten 
ingediend, Dreven en driften Rond Schaijk (gem Landerd) 
en Landerij VanTosse. Voor dit laatste project is Land-
schapsbeheer Oss de indiener en beoogd projectleider. Het 
project heeft als ondertitel meegekregen: "Proef het land-
schap". Centraal in het project staat de ontwikkeling van 
een voedsellandschap in Oss-zuid waarin traditionele en 
nieuwe voedselgewassen worden verbouwd, zoals granen 
(spelt, rogge, tarwe, haver) maar ook nieuwe gewassen 
zoals cranberry, paddenstoelen en vleesvervangende bo-
nen. Doelstelling is om voor deze gewassen lokale produc-
tieketens op te zetten in samenwerking met het lokale be-
drijfsleven, zoals bakkers, paddenstoelenkwekerij, mole-
naars, bierbrouwerijen, horeca. 
In het investeringsvoorstel wordt veel aandacht besteed 
aan investeringen in het landschap zelf, bijvoorbeeld in de 
aanleg van groene, fijnmazige dooradering (houtwallen, 
fruitwallen, bermen en boszomen, bijenakkers) en recrea-
tieve voorzieningen als wandel- en fietspaden. Daarnaast 
wordt de voormalige heemtuin Cumberland ontwikkeld als 
Tuinderij VanTosse, letterlijk een proeftuin waar op kleine 
schaal wordt geëxperimenteerd met nieuwe gewassen. Te-
gelijk is het een beleeftuin waar allerlei voedings- en nuts-
gewassen te vinden zullen zijn. In het gebouwtje krijgen 
de vrijwilligers die in de tuin werken een onderkomen 
maar ook bv studenten die stage lopen kunnen er een plek 
krijgen. Daarnaast krijgt het een publieksfunctie waar be-
zoekers informatie kunnen krijgen over de directe omge-
ving.  
In dit project wordt samengewerkt met bedrijven (Dalco 
Food voor de ontwikkeling van smaakvolle bonenburgers, 
Van Vorle voor buitenteelt paddenstoelen), zorginstellin-
gen (GGZ en Dichterbij voor inpassing werkplekken voor 
mensen met een beperking) en onderwijs (Helicon voor in-
passing Groenopleidingen), dit alles in nauwe samenwer-
king met de gemeente Oss. 
 
Henk Smouter  
 

Proefproject Brabantse 
bonenburger gestart 
 
In samenwerking met ZLTO en Dalco Food uit Oss is een 
proefproject gestart met de teelt van bonen. Doelstelling is 
om te onderzoeken welke rassen het best geschikt zijn om 
te verwerken als smaakvolle vegetarische bonenburger. 
Voor dit doel zijn ruim 30 soorten bonen geselecteerd en 
ingezaaid in de Tuinderij VanTosse. De bonen die het beste 
smaken en het best te verwerken zijn zullen uiteindelijk op 
grotere schaal worden geteeld, eerst op de akkers van de 
Landerij VanTosse. Bij succes kunnen meerdere telers 
rond de Maashorst zich bij dit project aansluiten. 
Bij de opzet en uitvoering van het project is een student 
(Noud van der Heijden) van de HAS betrokken, die dit als 
stageopdracht heeft. (HS) 

Gewasborden geplaatst 
 
Wandelaars en fietsers zullen in de komende tijd op di-
verse plaatsen in de gemeente Oss borden tegenkomen 
die geplaatst zijn bij akkers met bepaalde gewassen.  
 
Op deze zogenaamde gewasborden staat informatie over 
het gewas, zoals naam, teeltmethode en gebruikstoepas-
sing. Doel van het project is om de bezoeker van het bui-
tengebied meer informatie te geven over de variatie aan 
voedselgewassen voor mens en dier die er rond Oss wor-
den geteeld. Zo zijn er borden te vinden over granen als 
spelt, tarwe, rogge, tritice en haver en gewassen als aard-
appels, suikerbieten en mais, maar ook over akkerranden, 
bijenvelden en graslanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 
provincie Noord-Brabant in het kader van de reconstructie 
van het buitengebied en de gemeente Oss. De projectin-
diener en uitvoerder is Landschapsbeheer Oss. Het project 
wordt ondersteund door ZLTO.  
 
Henk Smouter 
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Johan Juurlink  
Hoogvlieger! 

 
Onze vrijwilliger van het eerste uur Johan Juurlink (77) is 
tijdens de vergadering van Wijkraad de Ruwaard op 18 
maart, uitverkozen tot “hoogvlieger van de maand “van de 
Ruwaard. 
 
Zeer betrokken bij de Ruwaard 
Johan was. één van de zes Ruwaardbewoners die vanaf 
december 2012 maandelijks werd uitgeroepen tot “Hoog-
vlieger” en die naast een bloemenhulde en het bij de ver-
kiezing behorende beeldje van een kleurige luchtballon als 
beloning voor hun uitverkiezing hun wijk en de stad Oss 
eens per luchtballon van boven mochten gaan zien. Die 
ballonvaart stond gepland op 8 juni tijdens het Midzomer-
festival in de Ruwaard, maar kon, hoewel het schitterend 
weer was die dag, door een onbetrouwbare wind helaas 
niet door gaan. Als kleine troost kregen de ballonvaarders 
in spé in de grote feesttent van het festival een ballon aan 
een touwtje aangeboden in afwachting van hun echte bal-
lonvaart later. 
Een “Hoogvlieger” is een Ruwaardbewoner die zich als vrij-
williger in zet voor zijn wijk. Dat kan zeer breed zijn; bu-
renhulp, mantelzorg, helpen bij een bejaardenhuis enzo-
voort. Meestal doet een “Hoogvlieger” zijn of haar werk 
namelijk al zó lang, dat niemand nog beseft hoe bijzonder 
dat is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan is in zijn wijk op heel veel fronten actief geweest of 
nóg steeds actief. Als voormalig marktonderzoeker bij Or-
ganon heeft hij als het ware aan de wieg gestaan van de 
wijk. Hij is in die tijd o.a. betrokken geweest binnen de pa-
rochie, in schoolbesturen, de seniorenraad en op vele an-
dere gebieden. Johan heeft ook een grote bijdrage gele-
verd aan de oprichting van de eerste openbare school in 
de Ruwaard. ”Een goed katholiek heeft geen oogkleppen 
op en staat open voor iedere medemens met een andere 
overtuiging” vindt hij. Johan is ook een trouwe bezoeker 
van de vergaderingen van de wijkraad en Rucrea.  
 
We feliciteren Johan, die óók buiten zijn eigen wijk nog 
heel veel dingen doet en deed, van harte met zijn “hoge” 
onderscheiding en hopen dat de wind spoedig uit de goede 
hoek kan komen, zodat zijn langverwachte ballonvaart kan 
plaats vinden! 
 
Dick Roza 
 
 

Maashorstfair weer groot 
succes! 
 
Ongeveer 10.000 bezoekers(3.000 meer dan vorig jaar) 
genoten zondag 2 juni van een leerzame, ontspannende 
en zonnige achtste editie van de Maashorstfair. Die vond 
dit jaar plaats in de bosrijke omgeving van De Kriekeput in 
Herpen en had als thema gekregen: “Een Maashorst van 
allure”. 
 
Voorlichting, proeven en ontspanning 
Gegroepeerd rondom een viertal themapleinen (Recreatie 
en Toerisme, (Verbrede) Landbouw, Natuur en Landschap, 
en Kunst en Cultuur) toonden bijna 80 exposanten uit de 
regio (een record aantal) hun streekproducten(die natuur-
lijk óók geproefd konden worden) of gaven voorlichting 
over hun diensten of werkzaamheden. Ook Landschapsbe-
heer Oss was weer aanwezig; ditmaal met één gezamen-
lijke stand voor onze cranberry-producten en de voorlich-
ting over ons werk in het Osse landschap. De standbeman-
ning, bestaande uit Mieke en Albert Toonen, René Mulders, 
Paul Paar, Sjef Bardoel, Emmy Simons en Dick Roza had 
het de hele dag heel erg druk. Gezien de grote toeloop van 
het publiek viel de omzet van de cranberryproducten (253 
Euro) echter tóch nog wat tegen. Misschien ook wel een 
gevolg van het feit dat de zakjes gedroogde cranberry’s, 
ons meest verkochte product, al om 3 uur ’s-middags op 
waren! Er was op de fair ook weer veel vermaak en ont-
spanning en lekker eten en drinken te vinden. Zo was er 
een show van een Fries paardenshowteam en traden Thea-
ter Hoessenbosch, Smartlappenkoor Tiona uit Schaijk, de 
Brabantse dialectzanger Cor Swanenberg en jong talent uit 
de Maashorst voor het voetlicht. Verder waren er demon-
straties van graan dorsen (De Stofvreters) hulphond Ne-
derland, glas blazen, tekenen, schilderen, ballonnen bla-
zen, karate en koken. En ook de kinderen verveelden zich 
niet: ze konden kleindieren en zelfs een koe knuffelen en 
berijden, een blote voetenpad belopen en vogelhuisjes 
timmeren. Maar het leukst vonden ze toch wel(en hun ou-
ders genoten ook vaak mee) van het leuke treintje met 
een sliert houten wagentjes, voorzien van felgele parasols 
en getrokken door een tractortje waarmee ze over het 
hele expositieterrein werden rond gereden! 
 
Dick Roza 
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Vliersoorten 
 
Half november en begin december 2012 werd er flink ge-
snoeid in de Stelt, een van mijn lievelingsgebiedjes. Ik 
voel me daar zo heerlijk thuis in dat kleinschalige Bra-
bantse landschap. Dat doet me zo aan vroeger denken, 
aan mijn geboortestreek.  
Omdat de Nieuwsbrief ongeveer klaar was eind 2012 is 
toen besloten om dit artikel later in de tijd, als de vlier 
bloeit, op te nemen in de Nieuwsbrief. 
 
We kregen van Ton de opdracht om alles weg te snoeien, 
zodat de eikenwallen langs het Laantje van Cumberland en 
richting het “Witte Huis” goed tot hun recht zouden ko-
men. 
Er stond veel vlier, en het gaat me soms aan het hart om 
die allemaal weg te halen. Gelukkig mochten een aantal 
vlieren ingekort worden, zodat ze volgend jaar toch weer 
kunnen uitschieten en vruchten kunnen vormen.  
Waarom ben ik zo gehecht aan die vlier? Het is een prach-
tige struik als hij bloeit, en bovendien is het een zeer nut-
tige struik. Maar daarover later.  
Eerst wil ik graag laten zien dat er meerdere soorten zijn.  
De Gewone vlier Sambucus nigra is de meest voorko-
mende soort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto) 
 
Al heel vroeg in het voorjaar wordt het blad zichtbaar en 
weldra ook de bloeiwijze, een mooi wit scherm. Het ruikt 
best pittig, zelfs op afstand ruik je als de struik in bloei 
staat. Van deze bloem kun je heerlijke siroop maken sa-
men met suiker en citroen. Ook kun je de bloemscherm in 
wat pannenkoekendeeg dopen en dan bakken. Want de 
bloem, maar later ook de zwarte bessen zijn eetbaar. De 
bessen moeten echter wel goed rijp zijn, maar dan zijn ze 
ook prima geschikt om er jam en vlierbessensap of -wijn 
en jenever van te maken. Het helpt om verkoudheid te 
voorkomen (proef op de som genomen). Let op: groene 
bessen zijn giftig! Wat ik vroeger met mijn broers deed 
was fluitjes maken. Je nam een stukje van een niet al te 
dikke tak, haalde er de witte merg uit en sneed er wat af 
voor het mondstuk en een opening bovenin. En fluiten 
maar…  
 
In de herfst hebben de trekvogels veel profijt van de rijpe 
zwarte vruchten. Als ze er te veel van eten kunnen ze er 
zelfs dronken van worden door een gistingsproces. En let 
maar eens op de paarse poep als ze vlierbes gesnoept 
hebben. De zaden die er nog in zitten kunnen ontkiemen 
en op deze manier verspreiden ze zich flink. Geen wonder 
dat we de Gewone vlier overal tegen komen. De stengel 
heeft een grijzige kleur en veel huidmondjes. Dit in tegen-
stelling tot de trosvlier. De vlierstruik is een indicator van 

stikstofrijke bodem. De struik wordt niet zo heel erg oud. 
Op dode takken zie je heel vaak Judasoor groeien, een ro-
zige paddenstoel die de vorm en kleur van een oor heeft. 
Ik heb deze en gene vrijwilliger er al eens op gewezen. 
De trosvlier Sambucus racemosa onderscheidt zich van de 
gewone vlier doordat hij rijp rode in plaats van zwarte 
vruchten heeft die in een kegelvormige tuil (vorm van een 
druiventros) groeien en niet in een vlak scherm.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hij wordt ook wel bergvlier genoemd. De vogels zijn er 
niet dol op; er zit een giftige stof in. Je kunt hem vooral 
aantreffen langs bosranden. In de Stelt kom je hem tegen 
langs de Koningsweg. Opmerkelijk vind ik dat de stengel 
veel bruiner en gladder is dan die van de gewone vlier. Het 
merg dat er in zit is geelachtig-oranje. Een goed onder-
scheid met de gewone vlier. Vroeger was hij best zeld-
zaam, maar tegenwoordig raakt hij aardig ingeburgerd.  
De derde soort die je af en toe tegen komt is de peterse-
lievlier Sambucus nigra var.laciniata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een cultuurvorm van de gewone vlier die we verwil-
derd steeds vaker aan treffen. Het blad lijkt wel wat op pe-
terselie, nl. dubbel- tot drievoudig geveerd, zoals ook 
schermbloemigen hebben. Persoonlijk vind ik het een erg 
mooie struik.  
Dan is er nog de kruidvlier Sambucus nebulus een kruid-
achtige, geneeskrachtige plant met onaangename geur die 
in de winter bovengronds afsterft. Hiervan wordt de wortel 
als geneeskruid gebruikt. Hij is zeldzaam en men kan hem 
vinden in de omgeving van Nijmegen en in Zuid- en Mid-
den-Limburg. Ik heb jammer genoeg nog nooit het geluk 
gehad hem te vinden. 

 
Maria Michiels  

Gewone vlier Sambucus nigra 

Trosvlier Sambucus racemosa 

Peterselievlier Sambucus nigra 'Laciniata'  
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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 
 
 

Bomen en  

bosplantsoen 
 

De afgelopen periode werden 
diverse plekken in ons werkge-

bied weer verfraaid met het 
nodige nieuwe groen. Het be-

trof een 100-tal fruitbomen en 
4.000 stuks bosplantsoen. 

 
Cosmeticaconcern helpt de 

natuur 
Allereerst kreeg het westelijke 

pad van de eendenkooi in Ma-

charen, ter vervanging van de 
vele tientallen in augustus vo-

rig jaar gekapte oude populie-
ren, weer een fraaie, laanach-

tige aanblik. Natuurmonumen-
ten plantte er een honderdtal 

jonge hoogstam appel-, prui-
men- en kersenbomen van 

oude rassen en essen. Die pas-
sen heel goed bij dit cultuur-

historische erfgoed. Zo te zien 
waren de bomen half mei wel 

redelijk aangeslagen. Sommige 
droegen al bloesem! 

Vervolgens mochten onze vrij-
willigers 4.000 stuks bosplant-

soen, bestaande uit o.a. lijster-
bes, linden, eiken, meidoorn, 

vuurdoorn, Gelderse roos, es-
sen, elzen en wilgen aan de 

aarde toevertrouwen rondom 
diezelfde eendenkooi, op di-

verse plekken in de Stelt, op 
de Erfdijk en bij de Haver-

landse Vonder in Herpen. Op 
die laatste plek werd op vrijdag 

17 mei symbolisch de laatste 

boom van de plantactie (een 

dikke wilgenstaak) geplant 
door Wethouder Hendrik Hoek-

sema in het bijzijn van o.a. een 
tiental vrijwilligers van Land-

schapsbeheer Oss. Omroep 
Walraven maakte er een repor-

tage van, waarbij Henk Smou-
ter en Ton Velders uitleg ga-

ven. 

De boompjes waren door de 

afdeling “Plantaardige Cosme-
tica” van het Franse cosmetica-

concern Yves Rocher geschon-
ken aan de Stichting “Heg en 

Landschap” in het kader van 
de internationale actie “Plant 

for the Planet” en Landschaps-
beheer Oss mocht met het 

planten een handje helpen. 
Yves Rocher ondersteunt met 

de actie lokale en mondiale ac-
tiviteiten op het gebied van na-

tuurbehoud en milieueducatie. 
Het bedrijf wil in 50 landen van 

de wereld 50 miljoen bomen 
planten. Er zijn er nu vanaf 

2007 al 25 miljoen op vele 
plekken in de grond gezet. In 

Nederland alleen al worden 
vóór 2015 zo’n 100.000 bomen 

en struiken geplant in vijf pro-
vincies, waar Brabant er één 

van is. Er wordt uitsluitend ge-
bruik gemaakt van plantgoed 

van autochtone herkomst. 

Hoewel de weersomstandighe-

den bij de start van de plantac-
tie verre van ideaal waren, was 

half mei toch wel minstens 90 
% van de boompjes aangesla-

gen. (DR) 
 

Websites goed  

bezocht 
 
De website van Landschapsbe-

heer Oss wordt nog steeds 
goed bezocht. In 2012 keken 

er in totaal 16.645 mensen 
naar. Dat is dus 45 keer per 

dag. Vorig jaar is de website 
VanTosse aangevuld met actu-

ele informatie over streekeigen 
producten en werd 2616 keer 

bezocht. Dat is een gemiddelde 
van 12 keer per dag en een 

stijging van 50%. Tenslotte is 
in 2012 ook de website Lande-

rij VanTosse opgericht. De in-

houd daarvan moet nog wor-

den aangevuld en is afhanke-
lijk van de ontwikkeling van 

Tuinderij VanTosse. Deze 
nieuwe site werd vorig jaar 

727 keer bezocht, gemiddeld 
van 1 keer per dag. (RC) 

 
www.landschapsbeheer-oss.nl 

www.vantosse.nl 
www.landerijvantosse.nl 

 

Podiumbijeen-

komst Landerij 

VanTosse 
 

Woensdag 3 april hield de ge-
meente Oss in de raadszaal 

een podiumbijeenkomst over 
enkele actuele onderwerpen en 

onder het thema “Proef het 
Landschap” werd ook Landerij 

VanTosse besproken. 

 
Landschap van Allure 

De uiteenzetting over “Proef 
het landschap” bestond uit 

twee onderdelen. Eerst werd 
stil gestaan bij onze regio, 

waarin van oudsher de voed-
selproductie centraal stond. 

Het voedsel heeft Oss ge-
vormd! Denk aan de marga-

rine- en vleesverwerkende in-
dustrie! Het tweede deel van 

de uiteenzetting betrof Landerij 
en Tuinderij VanTosse. De ge-

meente Oss dingt in het kader 
van het plan van de Maashorst 

als “Landschap van Allure” mee 
naar een flinke financiële bij-

drage van de provincie voor de 
verdere ontwikkeling van het 

gebied ten zuiden van de stad, 
bekend als de Stelt. Ook de 

gemeente Oss wil flink investe-
ren in dat plan. Het gebied de 

Stelt ligt tegen de Maashorst 
aan en is als het ware een 

voorgebied, een entree van de 
Maashorst. In de Stelt, met 

zijn akkertjes, bosjes, houtwal-
len en graanvelden kunnen in-

woners van Oss het landschap 
figuurlijk en letterlijk proeven. 

Landschapsbeheer Oss ver-
bouwt er al enkele jaren tal 

van granen en cranberry’s. En 
de plannen om er paddenstoe-

len, fruitwallen met frambozen 
en kruisbessen te gaan telen 

en er, met name in tuinderij 

VanTosse, eetbare planten, 

kruiden en groenten uit groot-
moeders tijd te gaan verbou-

wen zijn al vergevorderd. 
*Podiumbijeenkomsten zijn be-

doeld om de raadsleden en 

raadscommissieleden te infor-
meren over lopende projecten 

en zijn openbaar. (AT/D.R) 
 

Natuurspeeltuin 
geopend 
 

Tijdens de jaarlijkse kinder-
boerderijdag op zondag 16 juni 

hebben wethouder Hendrik 
Hoeksema en bestuurslid Wa-

terschap Aa en Maas Francien 
van de Ven, samen met een 

groep kinderen de nieuwe na-
tuurspeeltuin bij Kinderboerde-

rij de Elzenhoek geopend. 
Landschapsbeheer Oss heeft 

met het leveren van materialen 

mee geholpen de natuurspeel-

tuin te realiseren. (DR) 
 

Prijzen Maashorst 

uitgereikt 
 
Tijdens de Maashorstfair op 2 

juni werden de prijswinnaars 
bekend gemaakt van de april-

actie van de Vrienden van de 
Maashorst. 

 
Die prijzen waren beschikbaar 

gesteld door enkele leden van 
MBO (Maashorst Betrokken 

Ondernemen). Vrienden van de 
Maashorst is een initiatief van 

Stichting Streekfonds de Maas-
horst. De eerste prijs, twee 

overnachtingen met ontbijt bij 
de Brabantse Hoeve in Volkel, 

was voor Margreet Prinssen. 
De tweede prijs, een week gra-

tis kamperen voor twee perso-
nen op camping de Pier in 

Uden, kreeg Hans Soetekouw. 
De derde prijs, een pakket 

Maashorst streekproducten van 

Bakkerij van Mook uit Nistel-

rode, mocht Louise Schrader in 
ontvangst nemen en de vierde 

prijs tenslotte, een luxe lunch-
bon voor twee personen op 

een locatie naar keuze, be-
schikbaar gesteld door IBN 

Openbare Ruimte, mocht Mar-

gareeth Dokter verzilveren. 
(DR)  

 
www.streekfondsdemaashorst.nl 

 
 

Wandelen  

en fietsen  

IVN Oss 
 
Zaterdag 6 juli kunt u vleer-

muizen bekijken en beluisteren 
tijdens een vleermuizenwande-

ling door het Vierwindenbos. 
Verzamelen om 21.00 uur op 

de parkeerplaats bij de Naald-
hof aan de Docfalaan in Oss. 

 
Zondag 28 juli is er een zo-

merse natuurfietstocht over 
Brabantse en Gelderse Maas-

dijken. Start om 10.00 uur van 
het marktplein in het centrum 

van Lith. 
 

Zondag 25 augustus kunt u 
mee met een vlinderwandeling 

in bomenpark de “Hooge Vors-
sel” in Heesch. Start vanaf de 

parkeerplaats aldaar om 10.00 
uur. 

 

Zondag 15 september is er 

een natuurwandeling naar fo-
togenieke plekjes aan het Os-

sermeer. Start om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij het 

Ossermeer aan de Macharen-

seweg in Oss. (DR) 
 
www.ivnoss.nl 
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Plas-dras bij Ma-

rense kooi groot 

succes 
 

Het “plas-dras”-gebied bij de 
gerenoveerde Marense een-

denkooi aan de Gewandeweg, 
blijkt al in de korte tijd van 

haar bestaan als een magneet 
te werken op tal van weidevo-

gels. 

 
Zeer mooie broedresultaten 

Samen met kooibeheerder 
Theo van Mook, Waterschap Aa 

en Maas, Agrarische Natuur-
vereniging d’n Beerse Overlaet, 

Brabant Water (de eigenaar 
van de kooi) en met onder-

steuning van de Werkplaats 
Natuur, Landschap en Cultuur-

historie (NLC) heeft Gebr. van 
Erp uit Oss dit prachtige na-

tuurgebied in ca. drie maanden 
tijd gerealiseerd. Van Erp ont-

ving hiervoor op de jaaravond 
van de Brabantse weidevogel-

bescherming in het Provincie-
huis op 27 februari jl. in Den 

Bosch de oorkonde “Initiatief 
van het jaar”, alsmede het 

“Gouden Ei”. Hieraan was een 
cheque van 250 euro verbon-

den. De resultaten van de in-
spanningen zijn al zichtbaar in 

het gebied. Veel vogelsoorten 
zijn er al te vinden en er ko-

men zelfs vogelaars uit heel 
Europa naar toe om de ontwik-

kelingen daar met eigen ogen 
te bekijken. 

Het aantal broedende grutto’s 
in het nieuwe gebied steeg van 

6 naar 17, tureluurs gingen 
van 1 naar 7 en wulpen van 3 

naar 7. Alle legsels van deze 
kritische vogelsoorten kwamen 

uit, mede dankzij rustzones en 
verlaat maaien binnen het col-

lectief beheer. Wie meer wil 

weten over de renovatie van 

de Marense eendenkooi, kan 
de uitgaven van onze nieuws-

brief nakijken van december 
2011, maart 2012 en decem-

ber 2012. 

Met dank aan de info van d’n 
Beerse Overlaet. (DR) 

 
 

 

  
 
 
 

Congres “Duur-

zaam dossier Oss” 
 
Op 19 maart werd door “De 

Kracht van Oss” in de raads-
zaal van het Osse gemeente-

huis een congres gehouden, 
getiteld “Duurzaam dossier 

Oss” met als thema: “Toe-
komstbestendig Ondernemen”. 

Netwerkborrel met “proef”-
stands. 

 
Met dit congres, waaraan naast 

een 10-tal gemeentefunctiona-
rissen werd deelgenomen door 

zo’n 115 Osse ondernemers die 
duurzaam denken en doen in 

hun bedrijfsvoering willen inte-
greren, wilde de gemeente Oss 

afrekenen met het standaard-
beeld dat duurzaamheid alleen 

bestaat uit zonnepanelen en 
windmolens. Het zal dan ook 

niet bij deze ene bijeenkomst 

blijven! Er wordt een dossier 

opgebouwd op een website, 
waarin de deelnemende bedrij-

ven met fysieke praktijkvoor-
beelden laten zien hoe ze 

duurzaam ondernemen.  
Na afloop van het congres was 

er een netwerkborrel in het 

restaurant van het gemeente-
huis waar, bij een zevental 

kleine standjes, geproefd kon 
worden van streekproducten. 

Dat waren Bloesem Theetuin 
uit Herpen, Speciaalbierbrou-

werij Oijen, Tuinderij ’t Tuur-
eind uit Berghem, Streek- en 

Zorgboerderij Duurendseind uit 
Ravenstein en Boer Spierings, 

Looman Salades en Land-
schapsbeheer Oss. (DR) 

 
 

 
 

 

 
 
www.dekrachtvanoss.nl 

 
 
 

Bijencentrum  

Geffen geopend 
 
Maandag 3 juni heeft europar-

lementarier Lambert van Nis-
telrooij het gloednieuwe en 

unieke Ecopoll bijeninformatie- 
en educatief centrum van Ro-

bert en Thea Schuurmans aan 
de Leiweg 7 in Geffen officieel 

ge47opend. 
 

U vindt er allerlei informatie 
over bijen, van zowel vervlo-

gen tijden als de hypermo-
derne imkerij. Naast de ge-

reedschappen van de imker 
treft men er honing- en was-

persen en verschillende typen 
bijenkasten en korven aan. In 

onze volgende nieuwsbrief ko-
men we nog uitvoerig op het 

bijencentrum terug. (DR)  
 

 

 

 
 

 
 

Veel wandelaars 

in Keent 
 
De “Dag van het Landschap” 

met als thema “Beleef het 
voorjaar”, die  Brabants Land-

schap op 2e Paasdag o.a. ook 
in Keent hield, was een groot 

succes! 
 

Grote grazers hielden  
zich afwezig 

Ondanks de felle kou, maar 
met een stralende zon maak-

ten zo’n 300 mensen een wan-
deling van ca. 1,5 uur door het 

bijzondere natuurontwikke-
lingsgebied, waar een lang ge-

leden gedempte oude Maasarm 

weer in ere wordt hersteld. 

IVN-gidsen vertelden de wan-
delaars alles over het gebied, 

de flora en de fauna. Maar van 
de flora was die dag helaas 

nog weinig te zien doordat de 
natuur weken achter liep en 

wat de fauna betreft de 130 
Schotse Hooglanders en Exmo-

repony’s die het gebied open 
en ruig houden hielden zich he-

laas op flinke afstand van de 9 
groepen wandelaars. Zij en 

hun pas geboren kalfjes en 
veulens lieten zich alleen met 

de verrekijker dichtbij halen. 
 

Excursie voor  
Landschapsbeheer 

Landschapsbeheer Oss is van 
plan om, uitsluitend voor haar 

vrijwilligers, o.l.v. gidsen van 
de Dienst Landelijk Gebied 

(DLG) en/of Stichting Taurus, 
die de grazers beheert, in de 

herfst een excursie in het ge-
bied rond Keent te houden. Be-

richt daarover volgt nog! (DR) 
 

In media 
 
In het Brabants Dagblad van 7 

mei mocht onze projectleider 
Henk Smouter onder de kop 

“VanTosse is ‘n Osse proeftuin” 
alles vertellen van de plannen 

van Landerij/Tuinderij Van-
Tosse in de Stelt. “Dat gebied 

zal, als het goed is, over en-
kele jaren niet meer te herken-

nen zijn in vergelijking met nu” 

zegt Henk in dat artikel. Ge-
noemd wordt o.a.de teelt/ver-

bouw van bonen voor “Bur-
gers”, paddenstoelen, appels, 

peren, kruisbessen, frambozen 
etc. En óók in de speciale krant 

die Regio Oss op 24 mei uit-
bracht t.g.v. de Maashorstfair, 

werd aandacht besteed aan zo-
wel Landschapsbeheer als aan 

Landerij VanTosse. (DR)  
 

Tuinen Demen 
weer geopend 
 

De fraaie Tuinen van Demen 
van Fridtjof en Martje v.d. 

Bosch aan de kleine Poelstraat 
13 in Demen, zijn in juni, juli 

en augustus elke donderdag en 
zondag weer te bezichtigen 

van 11.00 tot 17.00 uur. U 
vindt er verrassende combina-

ties van éénjarige, gewone en 
bijzondere vaste planten, bol-

len en vooral veel rozen. Ook is 
er een groentetuin met tal van 

bijzondere groentesoorten. En 
op het grote schaduwrijke ter-

ras kunt u van koffie, thee en 
gebak genieten. (DR) 

 
 

 
 

 
www.detuinenindemen.nl 

 

Antoon en Frans 

en TIM verhuisd 
 

De bakkerij en streekpro-
ductenwinkel Antoon en Frans 

en het Toeristisch Informatie-
centrum “Megen op de kaart” 

(TIM) hebben op zaterdag 1 
juni hun intrek genomen in het 

geheel verbouwde monumen-
tale gebouw Acropolis in Me-

gen. Antoon en Frans, gedre-
ven door cliënten van Stichting 

Dichterbij en het TIM, waren al 
vanaf mei 2010 tijdelijk ge-

huisvest in een kleine, voorma-

lige supermarkt aan de School-
straat in Megen. Herlees het 

verslag van toen in de nieuws-
brief van juni 2010. (DR) 

 
 

 
 

www.toerismemegen.nl 

http://www.dekrachtvanoss.nl/
http://www.detuinenindemen.nl/cms
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Tijdelijk bos kreeg 

nieuwe plaats 
 

Een deel van de 135 grote in-

landse eiken, die begin 2011 
plaats moesten maken voor de 

aanleg van de nieuwe N329 
(weg van de toekomst) heeft 

een nieuwe bestemming gekre-
gen. 

 
Bomen goed verzorgd 

Die bomen werden zoals onze 

vrijwilliger Marius Smits zich 
nog uit zijn werk als “Groen- 

en Bomenman” bij de ge-
meente Oss herinnert in 1988 

geplant langs het toen nog en-
kelbaans weggedeelte van de 

weg en waren bij de verhuizing 
dus al 23 jaar oud. Ze werden, 

na een jaar van tevoren al te 
zijn voorbereid op hun verhui-

zing (snoeien en gedeelte van 
de wortels afsteken), met een 

speciale machine door mede-
werkers van de Utrechtse 

boom-deskundige Copijn ver-

voerd naar een plek naast de 

oostelijke rijbaan van de N 
329, ter hoogte van de fiets-

brug en vlak bij het nieuwe na-
tuurgebied “De Rijsvennen”. 

Daar vormden de bomen een 
tijdelijk compact bos, dat heel 

mooi harmonieerde met zijn 
omgeving. Maar het tijdelijke 

bos zal beslist niet iedereen 
zijn opgevallen als hij over de 

weg in aanleg reed. En nu zijn 
in april van dit jaar 96 van ver-

plaatste bomen weer door Co-
pijn voorzichtig van hun tijde-

lijke plaats verwijderd en op 
een nieuwe plek terecht geko-

men. Een klein gedeelte werd 
weer terug geplaatst langs de 

nieuwe N329, maar het groot-
ste deel kwam terecht langs de 

Zwaardweg, het verlengde van 
de Brierstraat, als afscheiding 

tussen het industrieterrein 
Vorstengrafdonk en de A59.  

De bomen staan daar nu in 
groepsverband op een ver-

hoogd talud vanaf de wegaf-
sluiting bij ons home aan de  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tolstraat tot voorbij het 

Vorstengrafmonument. Het is 
een fraai en verrassend gezicht 

en de hele omgeving is er ze-

ker heel veel mooier op gewor-

den. Het is goed te zien, dat ze 
op hun tijdelijke standplaats 

ook goed verzorgd zijn door 
Copijn. (DR) 

 

Nieuwe bieren 

Muifelbrouwerij 
 

De Muifelbrouwerij in Berghem 
heeft recent weer twee nieuwe 

bieren uitgebracht n.l. een 
Lentebock en een bijzondere 

creatie: Beerskey, het 12e bier 
met unieke receptuur. 

 
Voor bier/whiskyliefhebber 

Het Beerskeybier is een am-
berkleurig speciaalbier met een 

alcoholpercentage van 11%. 
Wat het bier bijzonder maakt is 

dat het gebrouwen wordt met 
een unieke geturfde whisky-

mout. Deze mout is afgeëest 

met behulp van turf (na het 

kiemproces is het water verwij-
derd over een vuurtje van 

turf). De typische gerookte en 
gebrande geuren en smaken 

uit de turf zijn in de mout ge-
trokken. Het etiket van het 

bier, dat zowel de bier- als de 
whiskyliefhebber zal bekoren, 

is ontworpen door José Strelit-
ski. 

Het tweede nieuwe bier, de 
Muifel lentebock, is een boven-

gistend goudblond bier met na-
druk op zachte moutsmaken. 

Het prettige zoetje hieruit 
wordt begeleid door subtiele 

hopsmaken. Brouwer Martin 
Ostendorf verbouwt daarvoor 

aan 5 meter hoge palen drie 
soorten hop. De Lentebock is 

met een alcoholpercentage van 
slechts 6,5% een prettig drink-

baar bier. Beide bieren zijn, 
evenals de talloze andere van 

de brouwerij, verkrijgbaar bij 
de betere slijter.(DR) 

 
www.muifelbrouwerij.nl 

Lamers maakte  

winnende kroon-

gebakje 
 

De Bakkers Lamers in Oss en 
Heesch, trouwe afnemers van 

onze spelt en binnenkort ook 
cranberry’s, hebben met het 

door hen ontwikkelde “kroonju-
weeltje”, t.g.v. de kroning van 

Willem Alexander, het lekker-

ste kroningsgebakje van Ne-
derland gemaakt. 

 
Met oranje likeurtje 

Met meer dan de helft van de 
stemmen werd het gebakje 

eind april uitverkozen tot het 
lekkerste kroongebak in de 

wedstrijd “Vier een kroning, 
bak iets voor de koning”, die 

was uitgeschreven door Om-
roep MAX, de Nederlandse 

Bakkerij Ondernemers Vereni-
ging en het magazine “Bak-

kerswereld”. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het minigebakje, waar Lamers 
er de eerste 1,5 week al ruim 

8.000 van verkocht en dat ook 
al werd aangeboden aan onze 

nieuwe koning, bestaat uit een 
luchtige mousse op basis van 

Argentijnse aranciolikeur op 
een zanddeeg koekje, gevuld 

met roomboter amandelspijs. 
Het is gedoopt in oranje gana-

che (chocolade met room) en 
“bekroond” met een gouden 

kroontje van witte chocolade. 

Het is nog het gehele jaar te 

koop voor 1,70 euro per stuk 
of in een fraai doosje van vier 

stuks bij de Bakkers Lamers in 
Oss en Heesch. (DR) 

 

Blauwgoed, helen 
en halven 
 

Zaterdag 20 april werd in “De 
Leeuwerik” aan de Gewande-

weg in Lithoijen het 144 pa-
gina’s tellende boek “Blauw-

goed, helen en halven”, 100 
jaar ringwerk in eendenkooien, 

gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar was voor Chris Kal-

den, directeur van Staatsbos-
beheer 

 
Publieksvriendelijk boek 

Bij die presentatie waren zo’n 
60 belangstellenden uit de we-

reld van eendenkooien en het 

ringen van vogels aanwezig en 

6 sprekers zorgden voor de 
doop van het boek. Eén daar-

van was Fons Mandigers, ge-

biedsbeheerder van Natuurmo-
numenten in Noordoost-Bra-

bant en Mook en tevens be-
stuurslid van de Kooikersver-

eniging. Mandigers was in 
2006 één van de oprichters 

van de Werkgroep Ringwerk 
Eendenkooien in Nederland 

(WREN) en is één van de 
grootste kenners van eenden-

kooien en hun geschiedenis in 
ons land. Geen wonder dan 

ook, dat Fons, samen met De-
siré Karelse en nog zes andere 

auteurs het nieuwe boek over 
eendenkooien samenstelde. 

In 29 van de 111 in Nederland 
geregistreerde kooien wordt 

momenteel geringd, zo ver-
telde Fons, die het nieuwe 

boek een publieksvriendelijk 
werk noemde over eenden-

kooien, het kooikerbedrijf en 
het ringwerk. Na afloop van de 

presentatie werd de Kesselse 

eendenkooi, één van de drie 

kooien in de onmiddellijke om-
geving van de Leeuwerik, be-

zocht. 
Met dank aan het Brabants 

Dagblad. (DR) 
 

Landschapskunst 

aan de Maas 
 
Woensdag 22 mei vond bij het 

voormalige kasteel van Oijen 
de officiële opening plaats van 

de manifestatie “Kunst aan de 
Maas”, een project van de 

Stichting Maasmeanders en de 
Stichting Beeldende Kunst Oss 

K26. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Veertien zeer opvallende, tijde-
lijke “Land Art”-kunstwerken 

zijn tot oktober te bewonderen 
langs de oever van de Maas of 

in de directe omgeving, vanaf 
Maren tot Keent. Een afstand 

van 35 kilometer. Te zien zijn 
o.a. een opvallende, 50 meter 

lange rups van 100 auto- en 
tractorbanden bij Haren, een 

enorme vis (barbeel) van zand, 
klei en gras bij de pont naar 

Maasbommel, vreemde figuren 
(duikers) in de gracht van het 

kasteel en 12 grote, veelkleu-
rige geluid producerende vo-

gelhuisjes. (DR) 
 
www.kunstaandemaas.nl 
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RUIJS Tuintechniek  
M 06-51286021 
 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 

Koud hè? 
 
Daar hebben we lang op moeten wachten. Terwijl 
ik dit schrijf zitten we op een camping in Hattem. 

We hebben geluk, pas een dag regen, in een week 

tijd. Maar die temperaturen, als de zon niet 

schijnt zakt het snel ver onder de vijftien graden. 
Op de regendag sprak ik twee fietsers uit Frank-

rijk, die al twee jaar onderweg waren. Eerst van 
Alaska naar Vuurland en dit jaar van Noordkaap 

eerst naar Frankrijk even naar huis en dan verder 
naar Kaap de Goede Hoop. Ze hadden op hun 

tocht van uit het Noorden naar Frankrijk al 10 da-
gen slecht weer gehad, alle tien in Nederland. 

Maar er is hoop het wordt echt lente en daarna 
zomer. Op naar de 25 graden. Als u dit leest zijn 

er vast al wel een paar dagen zo warm geweest. 

Maar wat is Nederland toch mooi, de Veluwe en 
de IJssel, een prachtig huwelijk, bijna nergens 

komen de zandgronden zo dicht bij de klei van de 
IJssel als hier.  

 

Dat landschap van Allure dat Maashorst heet, 

krijgt hopelijk snel het groene licht om de eerste 
stappen op weg naar dat landschap in te zetten. 

De plannen zijn ingediend, de eerste stappen op 
de tuin zijn gezet, de aardappels piepen al de 

grond uit, de bonen zijn gezaaid, de 5000 bomen 
die we van de Yves Rocher Foundation hebben 

gekregen zijn geplant en gelukkig begon het na 
het planten flink te regenen, zodat een groot deel 

een goede kans maakt het eerste jaar te overle-
ven. De boomgaard met oude fruitrassen op 

hoogstam staat er ook goed bij. 
Er wordt goed gewerkt door de tuingroep, over 

een jaar of twee zien we de resultaten van al die 
inspanningen. 

 
Intussen heeft de gemeente Oss zijn bezuini-

gingsvoorstellen ingediend bij de gemeenteraad. 
Dat ziet er niet best uit, veel zal er verdwijnen als 

het doorgaat oa. het museum Jan Cunen, een 
schatkamer voor Oss, dat zou toch zonde zijn. 

Voor de natuur wordt er meer zelfwerkzaamheid 
van Buurtbewoners gevraagd. Wij zouden ze daar 

een handje bij kunnen helpen. Materiaal en men-
sen die verstand hebben van groen inzetten om te 

voorkomen dat we in Oss straks alleen maar gra-
zige weiden hebben zonder afwisseling, maar 

makkelijk te maaien met van die mastodonten die 
in 10 minuten een hectare gras maaien. Laten we 

het daar ook maar eens over hebben. Vooral voor-
komen dat we gaan navelstaren en alleen nog 

maar in landschappen van Allure kunnen denken. 
Wat kunnen we nog meer doen voor Oss? Laten 

we zelf ook in onze eigen buurt kijken wat we 
daar kunnen betekenen. 

 
Zo en nu op naar Friesland, Sint Nicolaasga, ben 

benieuwd hoe het daar is tussen al dat water van 
Sloter- en Tjeukemeer. 

 

Beschouwer 
 

 Ambachtelijk brouwproces 
Alle bieren zijn bovengistende 

volmout bieren zonder kleur- 
geur- en smaakstoffen met in-

grediënten uit de streek. Het 
bier wordt op ouderwetse, am-

bachtelijke wijze gebrouwen, 
heeft een volle warme smaak 

en bevat een alcoholpercen-
tage van 6,8 en 10%. Gebruik 

wordt gemaakt van natuurlijke 
producten en uitsluitend na-

tuurlijke toevoegingen. 
 

De brouwerij brouwt naast de 
genoemde bieren in opdracht 

van klanten óók regionale en 
lokale of unieke bieren. Zo is 

er al kersen-, shitake - en 
knoflookbier en natuurlijk ons 

vanTosse cranberry- en spelt-
bier en worden er brouwsels 

geprobeerd met asperges en 
kaas! (DR) 

 
www.speciaalbierbrouwerij.nl 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nieuwe Oijense bierlijn 
 

De bijna 25-jarige Speciaalbierbrouwerij Oijen heeft een nieuwe 
bierlijn gelanceerd. De lijn bestaat uit een Oijens donker, amber, 

blond, Kaboem en een gelegenheidsbier. 
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss 

Mededelingen en Werkdagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
info@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@landschapsbe-
heer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368. 
 
Telefoonnummers coördinatoren  
Henk Smouter | 06-54288252 
Tonnie Wittenberg | 06-21582447  
 
Vrijwilligerscontact 
Dick Roza 0412-642368  
 
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op de  
hierboven genoemde mobiele nummers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Werkschema 2013 
 
Juni 
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21, 
vrijdag 28 
 
Juli  
Zaterdag 6, vrijdag 12, woensdag 17, vrijdag 26 
 
Augustus  
Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23, 
vrijdag 30  
 
September  
Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27 
 
 
 

Vrijwilligers- 

mutaties 
 

In de afgelopen drie maanden 

kregen we er één vrijwilliger bij 

en zagen er twee vertrekken. 
Afscheid namen we van Joost 

Peeman, die zijn werk bij ons 
begon op de Natuurwerkdag op 

5 november 2011.  
Op 15 april dit jaar meldde hij 

zich af wegens blijvende rug-
klachten. Joost blijft wel op de 

hoogte van ons werk want hij 
werd lid van de vriendenclub. 

De nieuweling is Frans Hol (48) 
die op 22 april voor het eerst 

actief was bij de voormalige 2e 
cranberryakker in de Stelt. We 

sloten deze periode af met in 
totaal 73 vrijwilligers. 

 

 

Wil Peters  

stopt er mee 
 

Wil Peters, die al vanaf april 

2005 bij ons actief, was stopt 

met zijn werk als vrijwilliger bij 
Landschapsbeheer Oss, zo liet 

hij ons op 7 juni met een mail 
weten. Hij zegt in die mail, die 

hij pas na veel uit stellen 
schreef, dat het hem fysiek 

niet meer mogelijk is om wat 
voor werk dan ons bij ons uit 

te voeren. Wil was al die jaren 
naast zijn werk in het veld, 

vooral van grote waarde bij het 
uitvoeren van allerlei grote en 

kleine klussen op onze werf 
aan de Tolstraat en we zijn 

hem daar heel erg dankbaar 
voor. We hopen hem natuurlijk 

nog wel eens in de Tolstraat of 
tijdens de koffie op een werk-

ochtend te zien! (DR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Buurttuin BergbOss opent 
 

Vrijdag 28 juni tussen 16.30 en 19.00 uur openen de bewoners 
van de Osse wijk Berghkwartier aan de Gripper (achter Thermen 

Lucaya) de eerste Osse buurttuin, die de naam BergbOss kreeg. 
Een streekmarkt met een vijftiental deelnemers, waaronder ook 

Landschapsbeheer Oss en Tuinderij VanTosse zal die opening om-

lijsten. 
 

Veel gezinnen doen mee 
BergbOss is een tijdelijke buurttuin op een braakliggend terrein, 

dat eigendom is van Bouwfonds. Maar omdat de geplande bouw 
van een groot wooncomplex door de crisis voorlopig niet door 

gaat, namen begin 2013 enkele bewoners van de wijk, waar wei-

nig groen is, het initiatief om er een buurttuin met speelveld op te 

starten. Dat gebeurde onder begeleiding van de organisatie “Na-
tuurSUPER” en met subsidie en materiaal van de gemeente Oss. 

Ook de wijkraad leverde een bijdrage van 500 euro. De tuin, die 
in april en mei werd ingericht, bestaat nu uit 30 grote moesbak-

ken en 5 kindermoesbakken en er zijn nog plannen voor een bloe-
menplukveld, een kruidentuin, een fruitpad, een zonnebloem-

straat en een kerstbomenbos. Met dat bos is al een klein begin 
gemaakt. De buurttuin, waaraan inmiddels door zo’n 20 gezinnen 

wordt meegewerkt, zowel met daadwerkelijk tuinwerk, maar ook 
met het maken van een tuinontwerp, logo, website en een face-

bookpagina, heeft naast de natuurbeleving ook nog talrijke an-
dere positieve aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbonden- 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

heid tussen de bewoners, verdraagzaamheid, veiligheid, milieube- 
wustzijn en jeugdeducatie. Maar ook de biodiversiteit zal toene-

men, doordat er meer insecten, vogels en andere kleine dieren 
een plaats zullen kunnen vinden in de wijk. (DR) 
 
www.bergboss.nl 


