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Colofon
Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss
Maart 2014, jaargang 15, nummer 57, oplage 425.
Kopij
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een verslag(je) van een werkdag, een excursie, een lezing, een
expositie of een interessante waarneming te schrijven.
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties mailen naar
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuwsbrief is 1 juni 2014.
Foto’s voorpagina
Boven: Alle wilgen op de Meerdijk weer keurig geknot.
Linksonder: Henk Smouter, Arnold v.d. Wetering, Menno
v.d. Most en Martien Brouwer (vlnr) ontvangen een aanvullend zaagcertificaat van Tonnie Wittenberg.
Rechtsonder: Maria Michiels geeft buurtbewoners uitleg in
tuinderij VanTosse.

Website Landschapsbeheer Oss
Landschapsbeheer Oss is groeiende en daarmee ook de
informatie die op onze website beschikbaar is. De lay-out
en leesbaarheid is verbeterd en vernieuwd! Surf snel naar
www.landschapsbeheer-oss.nl. (RC)

Maashorstfair 2014:
“Duurzaam en Gezond”
Een nieuwe editie van de Maashorstfair (de negende alweer) is in
aantocht. De fair, met als thema: “Duurzaam en Gezond”, zal op
zondag 18 mei van 10.00 tot 17.00 uur worden gehouden bij Villa
d’Arto/Natuurcentrum de Maashorst aan de Hoogslabroekseweg 3
in Uden.
Voor elk wat wils
Evenals alle voorgaande jaren
zal de fair zeer breed van opzet worden. Alle initiatieven en
activiteiten die positief bijdragen aan de ontwikkeling binnen de Maashorstgemeenten
Oss, Bernheze, Landerd en
Uden kunnen zich er manifesteren. Er is ruimte voor kunst,
cultuur, horeca, natuur, (verbrede) landbouw, recreatie,
toerisme, (outdoor)sport, gezondheid en duurzaamheid.
Tientallen bedrijven en organisaties (waaronder óók weer
Landshapsbeheer Oss) zullen
zich presenteren d.m.v. marktkramen, waar vaak ook van alles te proeven en te koop is.

Talloze demonstraties en activiteiten en muziekuitvoeringen
strelen oog en oor en op een
centraal gelegen terras presenteren horeca en restauranthouders drank en gerechten van
producten uit de streek. (DR)
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Knotten aan Meerdijk,
planten in Elzen en
Herpen!
Onze werkdagen in januari en februari stonden voor het
grootste deel in het teken van het project Meerdijk. In 8
ochtenden werden alle ca. 300 wilgen daar geknot, enkele
Maasheggen gesnoeid en werd ook de omgeving van het
oude zwembad flink uitgedund. Vervolgens verkasten we
naar de Stelt/Elzen voor een grote plantactie!
Takken voor vlechtwerk
Hadden we op de Natuurwerkdag op 2 november vorig
jaar al een begin gemaakt met het onderhoud aan ons
nieuwste project door o.a. de zijwaartse uitlopers van de
wilgen te snoeien, nu kregen alle bomen een volledige
knotbeurt. Maar omdat de begin jaren ’80 geplante wilgen
inmiddels te groot waren geworden om ze vanaf de grond
te kunnen knotten, moesten er speciale voorzieningen
worden getroffen om onze zagers veilig hun werk te kunnen laten doen. Er werd een verrijdbare stelling met leuningen aangeschaft en vier van onze zagers kregen van
Tonnie Wittenberg een snelcursus voor het certificaat ”kettingzagen op hoogte”, die ze met succes afrondden. Veel
takken van de gesnoeide bomen kregen een herbestemming. En vijftigtal dikke staken werden op open plekken
langs de Meerdijk geplant, de minder dikke werden in groten getale afgevoerd naar Tuinderij VanTosse om daar
voor vlechtwerk gebruikt te worden en er werden ook nog
enkele wilgenmijten gebouwd, die schuil- en nestelplaats
bieden aan allerlei dieren. De opkomst op de werkdagen
op de Meerdijk was met een gemiddelde van 26 zeer goed.
Op 15 januari werd met 47 vrijwilligers zelfs het hoogste
aantal geteld sinds onze oprichting 1998.

bruari en 1 maart op een viertal plaatsen langs onze akkers in “De Elzen”, namelijk tegenover onze cranberryakker, aan de Koningsweg, aan de Amelsestraat tegenover
het subkampje en naast dat kampje op een perceel langs
de Ruwaardsingel. Het planten ging daar, op de zachte,
doorweekte grond, een stuk gemakkelijker dan vorig jaar
in de harde bodem van de Eendenkoooi in Macharen en bij
de Erfdijk en de Haverlandse Vonder in Herpen. Op die
laatste locatie werden op vrijdag 7 maart ook nog vele
tientallen stuks bosplantsoen “ingeboet”, omdat bijna de
helft van de aangeplante struiken en boompjes daar vorig
jaar, mede door langdurige droogte, niet aangeslagen was.
Tevens werd de grote poel nabij de Hertogswetering, door
veel snoeiwerk, flink open gemaakt en werd er óók nog
wat gesnoeid langs de Haverlandse Vonder. Op alle drie de
locaties werden gelijktijdig nog ettelijke zakken met zwerfvuil en groot afval verzameld en afgevoerd.
Dat niet alleen wijzelf, maar óók wandelaars de opgeknapte Meerdijk mooi vinden, blijkt uit een kaart met twee
mooie foto’s van de Meerdijk, met een leuke tekst, die we
ontvingen van Josefien Knobben uit Oss. Ze genoot op
haar looproute van de geknotte wilgen in de avondzon en
dankt ons voor al het werk dat we bij de Meerdijk verricht
hebben.
Dick Roza

Foto- en inspiratieboek Onder de Maas
In november 2014 zal een prachtig foto- en inspiratieboek verschijnen over het buitengebied van Oss met als thema “Voedsel”.
Het boek krijgt als titel “Onder de Maas”.

“Plant for the Planet”
Na de knot- en snoeiactiviteiten verplaatsten we ons werkterrein naar de Stelt/de Elzen, nu voor een grote plantactie. De afdeling Plantaardige Cosmetica van Yves Rocher
had, in het kader van haar twee jaar lopende actie “Plant
for the Planet”, evenals vorig jaar, weer ruim 4.000 boompjes en struiken geschonken. Dit plantgoed was weer geleverd door Robert Ceelen uit Berghem, van de Stichting
“Heg en Landschap”. Het bestond uit zo’n 35 soorten inheemse bosplantsoen, zoals eik, els, linde, (haag)beuk,
tamme kastanje, vuilboom, sleedoorn, meidoorn, Gelderse
roos, hulst en clematis en bleek veel beter van kwaliteit te
zijn dan vorig jaar. Het jonge groen werd in het kader van
het vervolgplan “Landschap van Allure” geplant op 21 fe-

Stichting Culage
Het boek (120 pagina’s, €20)
zal aandacht besteden aan geschiedenis en invloed van landbouw op onze stad en industrie. Het wordt uitgegeven op
initiatief van Stichting Culage
in Oss, een stichting die is opgericht om de gemeente Oss in
al haar gedaanten te promoten. De stichting wil een link
leggen tussen landbouw, landschap en natuur, eetcultuur en
gezondheid, cultuurhistorie en
duurzaamheid. De eerste activiteit is het uitbrengen van het
foto- en inspiratieboek “Onder
de Maas”. Een boek vol verrassende natuur, culinaire hoogstandjes, prachtige en waardevolle cultuurhistorische plekken
en inspirerende mensen met

liefde voor ambachtelijke productie. Stichting Culage heeft
de club van honderd opgericht
om de totstandkoming van het
boek te financieren. Voor een
bedrag van €100 wordt u lid
van de club van honderd.
Meerdere Ossenaren, waaronder wethouder Hendrik Hoeksema zijn u al voorgegaan. De
gemeente Oss heeft al 250
boeken voorgefinancierd.
De eerste honderd mensen of
bedrijven die een boek bestellen, ontvangen een speciale,
genummerde editie van het fotoboek. Ook wordt uw (bedrijfs)naam vermeld in het
boek. Maar u kunt ook donateur worden van Stichting Culage. (DR)
www.culage.nl
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Vrijwilligers leerden
fruitbomen snoeien
Op verzoek van Brabants Landschap snoeiden op 30 januari een achttal van onze vrijwilligers samen met opzichter
Theo de Mol fruitbomen in de boomgaard van die natuurvereniging aan de Zuijdenhoutstraat in Keent.
Eerst voorzichtig proberen
Het betrof een kleine 50 bomen in een hoogstamboomgaard, die in 2001 was aangeplant, en die nu nodig aan
een snoeibeurt toe waren, namelijk 16 appelbomen, 13
perenbomen, 13 pruimenbomen en 6 notenbomen, allemaal van oude rassen. Voor bijna al onze mensen (Ingrid
den Ouden, Johan Juurlink, Martien Brouwer, Arnold v.d.
Wetering, Menno v.d. Most, René van Dorst, Ton Velders
en ondergetekende) was het de eerste keer dat ze snoeischaar, zaag en takkenschaar hanteerden voor het snoeien
van fruitbomen. Alleen Ton Velders was er - als oud hovenier - bedreven in! Na een uitleg - eerst vooraf met koffie
in het bezoekerscentrum en daarna in de boomgaard door Theo de Mol, ging iedereen het proberen, eerst aarzelend (want je doet zó iets fout) en onder toezicht van
Theo, maar daarna zelfstandig en zelfbewuster. Terwijl de
eerst grijze en koude ochtend gaandeweg in een mooie
zonnige werkdag veranderde, vorderde het werk goed.
Koffie dronken we in Wim de Kleins gezellige bezoekerscentrum en om 12 uur zat de ochtend erop.
Dick Roza

Kijkje in keuken Dalco
Afgelopen jaar zijn er in de tuinderij VanTosse bonen gekweekt. De leden van onze werkgroep hebben die niet alleen gepoot en verzorgd, maar óók nog met de hand gedopt! Dit jaar zullen op dezelfde plek wéér bonen groeien.
Daarnaast wordt er ook in De Elzen een flink veld met bonen aangeplant. Reden genoeg om eens bij Dalco Food te
gaan kijken, waar die bonen worden verwerkt in de Brabantse Bonenburger. Op 28 januari brachten we met tien
vrijwilligers een bezoek aan het bedrijf in Oss.
Productieproces bonenburger gevolgd
We werden hartelijk ontvangen in de kantine en kregen
daar o.a. van directeur Marian Wagemakers uitleg over de
werkwijze in het bedrijf. Naast een vleesverwerkend bedrijf is Dalco, waar een kleine 100 mensen werken, ook
meer en meer vegetarische producten gaan maken. Er
werd ingegaan op de hygiëne en de voedselveiligheid, op
de scherpe maar ook noodzakelijke controles, op de noodzaak om van alle ingrediënten niet alleen de herkomst te
weten, maar die ook nog jarenlang van alle producten te
bewaren. Voor we de fabriek in mochten, moesten we ervoor tekenen dat we geen besmettelijke ziektes bij ons
droegen, kregen we sloffen en een witte jas aan, een
haarnetje op en moesten we niet alleen de handen wassen, maar werden we ook nog ontsmet. Daarna kwamen
we in de eerste grote hal, waar de pakken met kruiden en
vaste grondstoffen liggen opgeslagen. Het gehele bereidingsproces van zowel de vlees- als van de vegetarische
producten konden we volgen. Eerst een hele grote mengmachine, dan porties maken, vormgeven aan het product,
het bakken en vervolgens invriezen en opslaan tot vervoer
van het eindproduct. Overal konden we de medewerkers,
die als ze eentonig werk doen regelmatig een andere taak
krijgen, aan het werk zien en spreken, in zowel de erg
koude als in de aangenaam warme ruimtes. Aan het eind
van de rondleiding genoten we in de kantine nog van de
bonenburger zoals we die op 25 oktober vorig jaar bij de
opening van Landerij VanTosse voor het eerst konden
proeven. Het was een interessant en leerzaam bezoek aan
een innovatief Oss bedrijf! Hopelijk wordt 2014 een goed
bonenjaar!
Albert Toonen
www.dalco.nl

Al betaald voor Vriendenclub?
Mede dankzij de brief/mail inzake het betalen van de
contributie voor 2014 van onze vriendenclub, hebben
heel veel leden hun contributie voor 2014 al betaald.
Maar tóch zijn er van de ca 250 vrienden nog tallozen die
hun bijdrage nog niet overmaakten.
Mocht ú nog niet betaald hebben, dan vragen we u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval vóór
eind maart) te doen.
U kunt betalen op bankrekening NL94 RABO 0170 4198
94 t.g.v. penningmeester Landschapsbeheer Oss o.v.v.
“contributie vriendenclub 2014”.
Zoals bekend is de minimum bijdrage €8,00 per jaar,
maar gelukkig kunnen we constateren dat heel veel
vrienden ons een hoger bedrag overmaken. Daardoor
worden de kosten van het drukken en verzenden van
onze driemaandelijkse nieuwsbrief voor een groter deel
door de contributies gedekt! (DR)
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Uniek Bijenteeltmuseum
in Geffen
Geffen is sinds juni 2013 een uniek Bijenteeltmuseum/Informatiecentrum rijker. Imkerij Ecopoll (= natuurlijke bestuiving) van Robert en Thea Schuurmans werd fors uitgebreid op een bijzondere plek. Of je nu niets of juist veel
van bijen weet, het is uitermate interessant om te zien hoe
bijen vroeger gehouden werden en hoe dat in deze tijd gebeurt!
Uit de hand gelopen hobby

Robert vond bijen altijd al interessant en ging op zoek
naar bijenvolken. Die vond hij rond 1998 bij een oudere
imker die ging stoppen. En zo werd hij imker van vier bijenvolken. Geleidelijk groeide zijn hobby en kwamen er
meer bijenkasten. Daarop werd ook zijn vrouw Thea ingezet en ‘mocht’ ze mee gaan helpen met het verzorgen van
de bijen en het winnen van de honing. In de toptijd hebben ze de zorg over zo’n 250 tot 300 bijenvolken. Omdat
de bijenkasten niet op één plaats bij elkaar kunnen staan
vanwege de voedselvoorziening, (bijen halen hun stuifmeel en nectar rond de bijenkasten tot maximaal 3 kilometer ver) zijn deze verdeeld over 13 verschillende standplaatsen in Noord-Brabant. Robert en Thea en hun kinderen volgden bijencursussen en behaalden hun diploma’s
en daarnaast is Robert ook nog gediplomeerd bijenteeltleraar. Doordat er de laatste jaren meer belangstelling
kwam voor het interessante leven van de bijen, bezochten
ook steeds meer mensen de imkerij, maar helaas konden
de bijen daar niet veilig bekeken worden. Toen ontstond
het plan voor een nieuw modern bijencentrum. En nu
staat, na jaren van voorbereiding, in hun achtertuin een
prachtig gebouw in de vorm van een bijenraat, dat uitstekend past in de omgeving. Het pand op 3 juni vorig jaar
geopend door Euro-parlementariër Lambert van Nistelrooij

en er staan verschillende machines opgesteld, zoals een
honingslinger, een roermachine voor het maken van
crèmehoning en een afvulmachine. En natuurlijk ontbreekt
Sint Ambrosius, de oude patroonheilige van de imkers
niet.
Rondleidingen en winkelverkoop
Het is de bedoeling dat het centrum niet alleen een regionaal en nationaal, maar ook een internationaal karakter
krijgt. Er worden lezingen, rondleidingen, demonstraties,
workshops en cursussen verzorgd. Naast schoolklassen komen er ook groepen mensen voor een interessante en
leerzame middag. Door de week is de ruimte ook beschikbaar voor teambuilding of vergaderingen met een op maat
gemaakte toelichting/inleiding over bijen. Vorig jaar tijdens de landelijke open imkerijdagen - jaarlijks het tweede
weekend in juli - bezochten ruim 1.300 bezoekers het
nieuwe bijenteeltmuseum. Uiteraard is er ook een winkeltje in het pand, waar de honing niet alleen geproefd, maar
ook gekocht kan worden. Naast honing zijn er nog vele andere producten te koop, zoals crèmes gemaakt met honing/propolis en Gelee Royal, propolis-tandpasta, honingwijnen, propolistinctuur en bijenwaskaarsen alsmede producten speciaal voor dieren. Maar ook vindt u er ook een
exclusievere cosmetica lijn op basis van producten uit de
bijenkast. Deze biologische producten zijn dermatologisch
getest! Er wordt altijd gezocht naar producten die aansluiten bij de doelstellingen van het centrum. Een speciaal opgerichte Stichting “Bijenraad” gaat het educatieve onderdeel ondersteunen. Het centrum ligt aan het Ivo van Dinther wandelpad, dus recreatie en educatie zijn hier goed te
combineren. Ecopoll is gevestigd aan de Leiweg 5c in Geffen, de actuele openingstijden vindt u op onze website.
Robert Schuurmans
www.ecopoll.nl

Gratis flesje drinkwater onderweg
Wie binnenkort een fietstochtje maakt en zijn dorst onderweg dan
met een frisse slok kraanwater wil lessen, kan in enkele delen van
onze provincie dan terecht bij 22 gratis openbare drinkwatertappunten. Dat aantal, verdeeld over 15 gemeenten, zou gezien het
totaal van 67 gemeenten die onze provincie telt, echter veel groter moeten zijn!

Oude korven en gereedschappen
Een grote verzameling van oude bijenkorven en kasten,
was-en honingpersen, handgereedschappen, medailles en
speldjes met bijenopdruk, oude schoolplaten e.a. zijn te
bezichtigen in het nieuwe museum. Deze - vaak zeldzameobjecten werden verkregen uit opgeheven musea. Een robuuste boompers uit 1781 en één van de eerste K.I. apparaten voor het insemineren van bijenkoninginnen zijn wel
héél bijzonder. Een zeshoekige vitrine wordt bewoond door
een heus bijenvolk en is zowel in de zomer als in de winter
te bewonderen. De bijen kunnen door een gat in de muur
naar buiten. Van achter glas kunnen bezoekers veilig het
honingslingeren bewonderen; alles is er van roestvrij staal

Join the pipe
Zo werden vorig jaar op Wereldwaterdag, op 22 april, in
onze omgeving een drietal tappunten in gebruik genomen op
de dorpspleinen in Geffen,
Nuland en Vinkel. De rest van
de tappunten zijn te vinden in
Bergen op Zoom, Boxtel, Best,
Cuijk, Den Bosch, Eindhoven,
Etten-Leur, Goirle, Haldenbergen (2x), Helmond, Oosterhout
(4x), Son en Breugel (2x), Tilburg en Uden. Ook voor treinreizigers zijn er inmiddels watertappunten op sommige stations, zoals in Almere en
Amersfoort. De watertappunten zijn een initiatief van de organisatie “Join the Pipe”, die
samenwerkt met gemeenten,
Nederlandse Spoorwegen en
waterbedrijven. Een gemeente
die een watertappunt aanschaft, betaalt daarvoor 2500
euro, alsmede de onderhoudskosten en het waterbedrijf (in
onze provincie Brabant Water)

sluit de tappunten kosteloos
aan op het waternet en neemt
de gebruikskosten voor haar
rekening. Van de 2500 euro die
een tappunt kost, gaat 500
euro naar “Join the Pipe”, die
dat geld besteed aan water- en
sanitairvoorzieningen in ontwikkelingslanden. “Join the
Pipe” stelt aan de gebruikers
ook een hip, maar duurzaam
waterflesje beschikbaar. Voor
de recreant is het goed om te
weten dat de gemeenten er
naar streven, om de waterkraantjes zoveel mogelijk op
dorpspleinen te plaatsen, waar
meestal wandel- en fietsknooppunten samenkomen en veelal
ook een informatiepaneel en
een zitbank aanwezig is. (DR)
www.join-the-pipe.org
www.brabantwater.nl
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Informatiecentrum in
Keent

Topdrukte in Tuinderij
VanTosse

Brabants Landschap heeft plannen om in Keent een informatiecentrum te vestigen. Belangrijke partner in dat centrum zal zijn de Stichting Taurus, die eigenaar is van een
grote kudde Schotse Hooglanders die het nieuwe natuurgebied daar al enkele jaren begrazen.

Omdat de opkomst op de werkochtend van 1 maart met
40 vrijwilligers erg hoog was, kon er niet alleen een grote
groep gaan planten langs de akkers aan de Ruwaardsingel,
maar kon er óók begonnen worden met het uitruimen van
het tuingebouwtje en het opnieuw inrichten van de groentetuin.

Buren van bezoekerscentrum
Het informatiecentrum van Brabants Landschap zal gevestigd worden in een voormalige boerderij aan de Zuijdenhoutstraat, pal naast het daar al vele jaren gevestigde bezoekerscentrum van oud-agrariër Wim de Kleijn, die daar
de geschiedenis van Keent en zijn eigen kunstvoorwerpen
en frivoliteiten toont. Ook geeft Wim er workshops en is hij
een vraagbaak voor de vele wandelaars en fietsers die er
’s zomers het steeds populairder wordende natuurgebied
komen bekijken en daarna heerlijk uitrusten met koffie en
appeltaart op zijn gezellige terras. Wim is niet bang voor
concurrentie van zijn nieuwe buurman, omdat zijn knusse,
artistiek ingerichte bezoekerscentrum (met daarin als trekpleister de motorrestanten van een in de tweede wereldoorlog neergestort gevechtsvliegtuig) toch een aparte beleefwaarde heeft.

Huis en tuin
Ter voorbereiding van de verbouwing van het tuingebouwtje, die voor 10 maart gepland stond, werden alle tafels,
stoelen en bureaus naar de bovenverdieping gebracht en
werden alle rondom het gebouw aanwezige oude bouwmaterialen in de oude ponystal gestald. De tegelvloer binnen
werd verwijderd en het overbodige zand werd naar buiten
gekruid om ruimte te bieden aan het leggen van isolatie en
het storten van de betonvloer. Als alles meezit, zal de verbouwing begin mei klaar zijn. Tegelijkertijd gingen de leden van de tuingroep al aan de slag met het opnieuw inrichten van de groentetuin. De grond werd gefreesd en er
werden plantvakken gemaakt, waarbij de van wilgenstaken gevlochten afscheidingen hun dienst bewezen. Ook
werden, in afwachting van nieuw plantgoed, alvast wat
struiken verplaatst. En tenslotte werden er op het grote
terrein naast de groentetuin, als voorbereiding voor het
opnieuw uitgraven van de vijver, nog een aantal bomen
gekapt.
Dick Roza

Brabants Landschap heeft met het vestigen van het informatiecentrum in Keent bewust gewacht tot het natuurontwikkelingsproject grotendeels was uitgevoerd, waarbij o.a.
de voormalige, in het verleden gedempte Maasarm, weer
in oude glorie hersteld is en de wandel- en fietspadenstructuur voltooid is.
Het partnerschap van Stichting Taurus ligt voor de hand,
omdat het terugfokprogramma van de Schotse Hooglanders naar de Oeros d.m.v. kruisingen met Spaanse, Portugese en Italiaanse runderrassen nu interessante resultaten
laat zien. De grote groep van onze vrijwilligers die vorig
jaar september een excursie kreeg in het begrazingsgebied
o.l.v. directeur Ronald Goderie, kan hierover meepraten.
Naast het geven van informatie over het fokprogramma
gaat Taurus ook het verkooppunt van vlees, dat nu nog in
Overlangel is gevestigd, naar het nieuwe informatiecentrum overhevelen.
Dick Roza
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Beregeningsinstallaties
www.regenopafroep.nl
RUIJS Tuintechniek
M 06-51286021

Houtversnipperservice
www.houtversnipperservice.nl
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Verborgen
schatten

Kort
Nieuws

Eind vorig jaar heeft Natuurmonumenten een interessant
boekje uitgebracht, dat getiteld
is: “Verborgen schatten”. Het
boekje bevat een bloemlezing
uit het monumentale gebouwenbestand van de natuurorganisatie.

Golfbaan “De
Hooge Vorssel”
legaal en groter
Maandag 9 december hebben
de natuur- en milieuorganisaties het beroepschrift tegen het
bestemmingsplan van golfbaan
“De Hooge Vorssel” in Nistelrode ingetrokken.
Natuurontwikkeling
Hiermede krijgt de golfbaan,
die al vanaf 1991 illegaal in bedrijf is, niet alleen een legale
status voor de nu aanwezige 9holesbaan, maar kan deze ook
worden uitgebreid tot de al zo
lang begeerde 18-holesbaan.
Met de overeenkomst tussen
Companyclub “De Hooge Vorssel” en de Brabantse Milieufederatie (BMF), Milieudefensie
afd. Uden-Heesch, Stichting
Das en Boom en de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap
(VNC) zijn de belangrijkste geschilpunten, die een lange periode van 26 jaar onderhandelen
opleverden, dan eindelijk naar
tevredenheid van alle partijen
opgelost. In de overeenkomst
is vastgelegd dat “De Hooge
Vorssel” de nieuwe natuurgebieden voor 30 jaar zal beheren, zodat de natuur zich duurzaam kan ontwikkelen. In het
gebied komt een variatie van
graslanden, bloemenweiden,
vennen, houtwallen, landschapsheggen en gevarieerd
bos. Een ideaal gebied waar
dassen en vossen zich in greppels en wallen kunnen verstoppen en reeën beschutting kunnen vinden. De golfclub zal
zich inspannen om een extra
dassentunnel te realiseren als
ontsnipperingsmaatregel, zodat
de dassen veilig hun voedselgebieden kunnen bereiken.
VNC wordt in de gelegenheid
gesteld natuur te realiseren om
de verspreid liggende compensatiepercelen, waar mogelijk,
met elkaar te verbinden middels een “groenblauwe” dooradering. De werkzaamheden,
die met de uitbreiding van 9
naar 18 holes verband houden
en die door IBN facilitair worden uitgevoerd, zijn al enige
tijd geleden in gang gezet en
verwacht wordt dat de vergrote baan in 2016 gereed zal
zijn! (DR)

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 11 januari hield Landschapsbeheer Oss, alweer voor de
zesde keer in successie, haar nieuwjaarsreceptie op haar werf aan
de Tolstraat. Met zo’n 55 personen was de opkomst ongeveer
even groot als de voorgaande jaren.
Gezellig bij de frietwagen
Naast ruim 30 van onze eigen
vrijwilligers begroetten we een
zevental leden van dorsclub
“De Stofvreters” en afgevaardigden van de gemeente Oss,
de VVD, de PVDA, Natuurmonumenten, de Maashorstboeren, de vleermuiswerkgroep en
enkele afnemers van onze producten.
Als speciale begeleiding van de

drankjes die middag was er
door ons een frietwagen van
lunchroom Woonboulevard op
het grasveld achter ons home
geplaatst, waar ervaren frietbakkers heerlijke frietjes in
echte puntzakken, kroketten,
frikadellen en andere lekkere
hartige zaken bakten. En dat
daar graag en veel gebruik van
werd gemaakt, behoeft geen
betoog! (DR)

Ledental Natuurmonumenten groeit
Het ledental van Natuurmonumenten heeft in 2013, evenals het
jaar ervoor, weer een lichte stijging ondergaan. Won men in 2012
4500 leden, vorig jaar kwamen er weer 3000 nieuwe leden bij.
Grote stijging online
De teller staat nu op 735.000. Misschien is Natuurmonumenten
weer langzaam op de weg terug naar de 970.000 leden uit het
topjaar 2001. De afdeling Ledenwerving is nog steeds erg actief
en probeert vooral ook de afvallige leden weer terug te winnen.
Speciale teams, bestaande uit (jonge) dames, gekleed in een opvallende Natuurmonumentenoveral, gaan (ook in Oss) huis aan
huis om, met een klein geschenkje, leden te werven. Maar wat
explosief steeg, was vooral het aantal leden van de jeugdactiviteit
OERRR, die al enige tijd “in de lucht” is. Daarbij zijn nu 150.000
jeugdige natuurliefhebbers aangesloten. Natuurmonumenten is
trots op dat aantal, dat laat zien dat de natuurbeleving volop
leeft, óók bij de jeugd! OERRR staat voor de natuur die overal en
dichtbij is en waarvoor de kinderen alleen maar de voordeur hoeven uit te stappen. Ook het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor
Natuurmonumenten is gestegen, van 3800 in 2012 naar 4010 in
2013, terwijl daarnaast nog 7.000 sympathisanten vorig jaar gecollecteerd hebben. En tenslotte de online activiteiten! Het aantal
fans op facebook is in een jaar tijd verdrievoudigd van 14.500
naar 56.000. Men bereikt er gemiddeld 450.000 mensen per jaar
mee. En ook het aantal volgers van het twitteraccount is flink toegenomen en steeg van 9.000 naar 15.000. Daarnaast zijn er nog
67 twitterende boswachters met zo’n 49.000 volgers. (DR)

Architectuurhistorisch
erfgoed
Kastelen, molens, forten, boerderijen, woonhuizen en nog
veel meer bijzondere gebouwen zijn heel vaak onlosmakelijk verbonden met het omliggende landschap. Natuurmonumenten beschermt 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen. Daarin staan zo’n
3200 bouwwerken, waaronder
500 met de status van beschermd monument. En aan
die 500 monumentale gebouwen is het met veel foto’s verluchte, 200 pagina’s dikke
boekje “Verborgen schatten“
gewijd. Het boek, dat een
handzaam pocketformaat
heeft, laat zien hoe bijzonder
ons gebouwde erfgoed is, gezien vanuit architectuurhistorisch oogpunt. Dat erfgoed varieert van de Staringkoepel tot
Slot Haamstede, van Uitspanning ’t Peeske tot de Trouwe
wachter, van de Walvisbunker
tot Onderduikershut de Wigwam, van de Burmaniazuil tot
de Doornse Kar en van Fazanterie Keizershof tot de Ridderhoeve bij het Naardermeer.
Het boekje telt 10 gebouwentypes en bevat per provincie
een verklarende woordenlijst
van alle bouwstijlen. Ook vermeldt het boekje de openingstijden van de te bezoeken gebouwen, alsmede de faciliteiten
ervan. Het concept van de uitgave is van de afdeling gebouwen van Natuurmonumenten.
De prijs van het boekje, met
ISBN-nr. 978.90.70099.534, is
€18,50 en voor leden van Natuurmonumenten €16,95. (DR)
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Groot wild
enquête Natuurmonumenten

Buurtbewonersbijeenkomst in Tuinderij
Zaterdag 22 februari werd in onze tuinderij in de Stelt voor de
derde keer een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van
de Witte Hoef en de Stelt om hen te informeren over de voortgang van de plannen voor Landerij en Tuinderij VanTosse.
Samen met zorgklooster
Een vijftiental bewoners uit de buurt en het omliggende gebied
hadden aan onze - op ruime schaal verspreide - uitnodiging gehoor gegeven. Ze lieten zich in ons tuingebouwtje door secretaris
Albert Toonen en (gemeentelijk) landschapsarchitect Liselore
Burgmans, aan de hand van beamerbeelden en schetsen, voorlichten over de verdere afbouw van het gebouw en de inrichting
van de tuin en over het project “Landschap van Allure” van Landerij VanTosse. Ook André van de Veerdonk van Zorgboerderij ’t
Zicht uit Oploo was aanwezig op de bijeenkomst. Hij vertelde alles
over de nevenvestiging van zijn zorginstelling, die nog dit jaar in
het voormalige klooster van de Benedictessen aan de Benedictusweg in De Stelt gevestigd wordt onder de naam zorgklooster ’t
Zicht. Tuinderij VanTosse gaat met ’t Zicht een nauwe samenwerking aan! Naast de buurtbewoners waren ook nog een vijftiental
van onze vrijwilligers aanwezig om bij de rondwandeling door de
tuin, die op de presentatie volgde, uitleg te geven. (DR)
* ’t Zicht biedt woonbegeleiding en intensieve begeleiding aan mensen tussen 12 en 60 jaar met psychiatrische problematiek en aan autisme verwante stoornissen, die, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) uit hun eigen
leef- of zorgomgeving weg moeten. www.zorgboerderijtzicht.nl

IVN wandelingen
Zowel de natuurgidsenwerkgroep IVN Oss als Natuurcentrum de Maashorst in Nistelrode bieden voor de komende
drie maanden weer enkele
wandelingen aan.
Zondag 13 april is er een
stadsnatuurwandeling van de
IVN natuurgidsenwerkgroep
Oss. Die wandeling is 5 kilometer lang en duurt 2,5 uur. Start
om 10.00u bij kiosk in de tuin
van Museum Jan Cunen.
Maandag 21 april (Tweede
Paasdag) kunt u mee met een
Lentewandelingmet als thema
”Het is voorjaar” die om 10.30
start bij het Natuurcentrum de
Maashorst in Nistelrode.
Zondag 8 juni kunt u vlinders
en insecten zoeken samen met
de Vlinder- en insectenwerkgroep van IVN Oss. Deze zoektocht is 5 kilometer lang en
duurt 2,5 uur. Verzamelen halverwege de Frankenbeemdweg
in Oss, t.h.v. de groenstrook.
Voor alle wandelingen is reserveren verplicht. Info natuurgidsenwerkgroep Frank van Dorst
E frankvandorst@home.nl
T 06-52483313 en info@natuurcentrumdemaashorst.nl

Ecoducten in
gebruik genomen
De twee ecoducten over de A
50 bij Schaijk en over de N
324 bij de Slabroekseweg/MOB
complex, die de natuurgebieden de Maashort en Herperduin
met elkaar verbinden, zijn op 8
januari officieel in gebruik genomen.
Natuurbord onthuld
John van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord
Brabant, verrichtte samen met
Geert Versteijlen, voorzitter
van Stuurgroep Maashorst, de
openingshandeling door een
bord met de afbeeldingen van
een ree, een das en een konijn
te onthullen. Een honderdtal
vertegenwoordigers van overheden, natuurorganisaties en
bedrijven uit de streek was bij
de ingebruikname aanwezig.
Ook Landschapsbeheer Oss
was met een tweetal bestuursleden vertegenwoordigd.
Het grote publiek had al op 20
november vorig jaar een kijkje
kunnen nemen bij de oversteekplaatsen van flora en
fauna en maakte daar met
1100 bezoekers toen ruim gebruik van. (DR)

De omgang met groot wild
(overlast en schade voor de
landbouw, verkeersongelukken
en het wel of niet bijvoeren of
preventief afschieten tijdens
voedselgebrek in de winter)
was voor Natuurmonumenten
vorig najaar de aanleiding om
een enquête te houden onder
haar leden.
Concrete actiepunten en
agenda
De uitkomst van die enquête
werd in december vorig jaar
bekend gemaakt. Ruim 40.000
natuurliefhebbers namen er
aan deel, terwijl ook nog
50.000 mensen op Facebook
mee praatten door te reageren
op stellingen. Natuurmonumenten is erg blij dat ze zoveel
mensen op deze manier heeft
kunnen betrekken bij de vragen rondom natuurbeheer. De
uitkomst van de enquête heeft
inmiddels ook al geleid tot concrete actiepunten en een
agenda met plannen hoe het
beheer van groot wilde verbeterd kan worden de komende
jaren. De volledige uitkomst
van de enquête is te lezen op
de website.
www.natuurmonumenten.nl

Cursus Osse
Trotse
Volksuniversiteit Oss is op 26
februari gestart met de cursus
“Osse Trots”, een lezingen- en
excursieactiviteit over de rijke
Osse historie.
Nog zes activiteiten!
De cursus wordt gegeven
i.s.m. Stichting de Werkende
Mens, het Stadsarchief, “Vrienden van de Grote Kerk” en de
stadsgidsen van het Maaslandgilde. De cursus bestaat uit
een achttal activiteiten, verdeeld over vier lezingen en vier
excursies. De lezingen vinden
plaats op woensdagavonden en
de excursies op zondagmiddagen. De totale cursus kost 129
euro, maar u kunt ook kiezen
voor afzonderlijke modules, die
19 euro per module kosten.
Tot 23 april, het einde van de
cursus, kunt u nog meedoen
aan de volgende activiteiten:
23 maart: stadswandeling; 26
maart: lezing “de ontwikkeling
van dorp naar stad”; 6 april:
beklimming van de toren van
de Grote kerk; 9 april: lezing
“de ontwikkeling van de industrie”; 20 april: bezoek aan de
gemeentelijke schuilkelder en
23 april: lezing “de naoorlogse
geschiedenis”. (DR)
www.volksuniversiteit.nl

Het oerrund, een levende legende
Half december verscheen het boek “Het oerrund, een levende legende”, geschreven door Ronald Goderie van Stichting Taurus. Hij
werd daarbij geassisteerd door Wouter Helmer, Henri Kerkdijk-Otten en Staffan Widstrand. Van het boek verscheen ook een Engelstalige versie onder de titel “Born to be wild”.
Veel media-aandacht
Het is een zeer rijk geïllustreerd boek waarin ook het
fokprogramma van Taurus. om
via kruisingen van Schotse
Hooglanders met Spaanse,
Portugese en Italiaanse runderen de Oeros weer terug te
krijgen, alle aandacht krijgt.
Voor diegenen van onze vrijwilligers die vorig jaar op 14
september mee gingen met de
excursie o.l.v. Ronald Goderie
naar het begrazingsgebied in
Keent, is het boek beslist een
aanrader. Want zij konden
toen met eigen ogen de resultaten van het fokprogramma
zien en waren daar zeer van
onder de indruk. De Schotse
Hooglanders mochten zich de
afgelopen tijd in de media in
een grote belangstellig verheugen. Zo konden Ronald Goderie
en onze gemeentelijke boswachter Willie Sommerdijk op
13 januari in het TV-programma “Onder ons” van Omroep Brabant, in woord en
beeld de kudde in Herperduin

nog eens onder de aandacht
brengen en liet de VPRO in dezelfde maand in het programma “Nederland van boven” schitterende luchtopnamen zien van de dieren in
Keent. Maar ook andere media
wisten Ronald te vinden en zijn
agenda puilde uit van interview- en lezingafspraken. U
kunt het boek, dat €29,95 kost
kopen bij de boekhandel.
ISBN: 9789087401603. (DR)
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Geslaagde Winterfair kinderboerderij

Bakenbomen langs Maas

Zaterdag 15 februari organiseerde NME de Elzenhoek voor de eerste keer, en met groot succes, op de kinderboerderij van 16.00
tot 19.00 uur een zeer gezellige en drukbezochte winterfair voor
jong en oud.

De rivier de Maas herken je aan zijn bakenbomen. De vele honderden populieren langs de oevers werden in de jaren dertig van
de vorige eeuw geplant als oriëntatiepunten om schippers, vooral
ook bij hoog water, de vaargeul te wijzen.

Proeven en kopen
De kinderen konden er wintertraktaties voor de vogels maken, marshmellows roosteren
boven een vuur, eigen lippenbalsem fabriceren en een ritje
maken in een ponykar. Hun
ouders konden op een streekproductenmarkt van alles kopen en proeven, zoals bonenburgers, cranberry’s, kaas en
champignonhapjes. Daarvoor
konden ze terecht bij de
kraampjes van Landwinkel
Spierings, Het Paddenstoelenhuis, Bijenhoudersvereniging
Oss, Ekoplaza, Dalco Food en
Landerij VanTosse. Ook konden
de kinderen en hun (groot)ouders bij Annabelle, het middeleeuwse kruidenvrouwtje van
“Wortel en Kruydt”, proeven
van ambachtelijke streekproducten, zoals snoepjes, siroopjes, thee, mosterd en jam. In
de middeleeuwse kraam kon
men ook nog een bezoekje
brengen aan de amuletten-

maakster, waar prachtige amuletten van (lokaal) hout en
halfedelstenen te zien en te
koop waren. Onze stand, die
bemand werd door Sjef
Bardoel, Paul Paar, René Mulders, Emmy Simons, Hennie
van Zuilichem, Albert Toonen
en Dick Roza, verkocht voor
een flink bedrag aan cranberryproducten en toonde in fraaie
bakjes een 10-tal bonensoorten, die verbouwd waren op
onze tuinderij i.v.m. het Brabantse Bonenburgerproject.
Een groot aantal vrijwilligers
van de Kinderboerderij, aangestuurd door werkgroepcoördinator Talitha Visser, zorgde
met vele hand- en spandiensten ervoor dat alles op die allereerste winterfair op rolletjes
liep. Het zit er dan ook dik in
dat er volgend jaar een herhaling zal komen met wellicht een
nóg groter aanbod van activiteiten en standhouders. (DR)

Initiatief voor herplant
gemeente
Maar het gaat al vele jaren
slecht met deze karakteristieke
bomen. Door de komst van radar, GPS en andere navigatiemiddelen verloren ze hun belangrijke functie als oriëntatie
voor de beroepsvaart. Reden
voor Rijkswaterstaat om in de
jaren negentig te besluiten om
niets of weinig meer te doen
aan het onderhoud van de 80jarige bomen. Omvallende bomen, blootliggende wortels en
los hangende takken waren het
gevolg van dit besluit. Natuurliefhebbers en de pleziervaart
waren de dupe van het besluit
van RWS, want de “vriendelijkheid” van de Maasoevers verdwijnt als er bomen omvallen
en niet meer herplant worden,
als er gaten in de bomenrij vallen door het milieuvriendelijk
maken van de oevers of om
extra waterberging te creëren
in de uiterwaarden.
De aftakeling van de bakenbomen haalde ook de pers. Eerst

laaide de discussie op over het
wegvallen van het onderhoud
afgelopen zomer in Cuijk. Toen
daar om herplant werd gevraagd aan RWS legde deze uit
dat dit wel op sommige plekken kan, maar dat het initiatief
daarvoor ligt bij de gemeenten
langs de Maas.
Maar tenslotte was het toch
een alarmerend artikel met
veel treffende foto’s van fotograaf Theo Audenaerd uit Ravenstein in het Brabants Dagblad van 7 december jl. dat de
alarmbellen ook in onze regio
liet rinkelen. Er kwam actie van
Stichting Maasmeanders, die
leidde tot schriftelijke vragen
van de SP aan B&W van Oss.
Het antwoord van B&W was
dat het college zich geen grote
zorgen maakt omdat de
meeste bomen nog gezond zijn
en nog tientallen jaren mee
kunnen. De gemeente zal echter wel aan RWS vragen om,
mochten er in de toekomst bomen gekapt gaan worden, die
te herplanten. (DR)

Van pontje naar pontje

Wilderniscafé: discussie en vermaak!

Vrijdag 7 maart vond op de pont Megen-Maasbommel de eerste
overtocht plaats in het kader van het nieuwe project “Van Pontje
naar Pontje”, speciale toeristische overtochtkaartjes via de vijf reguliere pontjes over de Maas.

Inhakend op het enorme succes van de natuurfilm “De Nieuwe
Wildernis” heeft Staatsbosbeheer op zeven plaatsen in ons land
talkshows georganiseerd onder de naam “Wilderniscafé”.

Laagdrempelige
veerverbindingen
Sinds begin 2013 zijn een aantal vrijetijdsondernemers uit
het Land van Maas en Waal georganiseerd in de Stichting
Maas- en Waalmonumenten.
Vanaf de oprichting werken ze
samen met de Stichting de
Maasmeanders om te bevorderen dat de bezoekers in het
Maasgebied meer gebruik maken van de vrijetijdsvoorzieningen aan weerszijden van de
Maas. Niet alleen wordt daarmee het totale gebied groter,
maar wordt hieraan een extra
voorziening toegevoegd, namelijk het oversteken van de

rivier de Maas met de vijf reguliere pontjes van de Stichting Maasveren d.m.v. speciale
overtochtkaartjes. Dit om de
verbinding laagdrempelig te
maken. Door de samenwerking
tussen Maas- en Waalmonumenten, Maasmeanders en
Maasveren kunnen nu samen
routes en overtochten van
“Pontje naar Pontje” gemaakt
worden. Met daarbij enkele bezoeken aan de ondernemers en
musea in het gebied en om tegelijkertijd te genieten van de
mooie omgeving en de vergezichten naar en over de mooie
Maasdorpen. (DR)

Maashorst Nationaal Park?
Als laatste plaats in de serie
was Uden aan de beurt. In
Theater Markant werd op 20
februari door Johan van den
Hout, gedeputeerde van de
provincie Noord-Brabant, natuurfotograaf Hans Koster, Jules Iding, voormalig wethouder
van Oss, ‘natuureconoom’ Tom
Bade, ARK-directeur Petra Souwerbren en een aantal karakteristieke Maashorstondernemers
gepraat met het publiek. Het
werd geen zware inhoudelijke
discussie, maar een informeel
en inspirerend programma
over de natuur, de maatschappelijke vraagstukken, de zorg

en de werkgelegenheid in de
Maashorst, met live muziek,
columns en een goed glas bier.
Belangrijkste idee van de
avond, zo lazen we in het Brabants Dagblad, was het voorstel van Tom Bade om te proberen om - met behulp van de
provincie - De Maashorst de
status van “Nationaal Park” te
geven. Dat trekt extra bezoekers, die meer geld naar het
gebied brengen. Profiterende
ondernemers zijn dan best bereid een deel van hun groei af
te staan voor verdere invulling
van de natuur in de Maashorst,
zo denkt Bade. (DR)
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Column Ritselen
Het ritselt in de tuin, het is er druk, vogels vliegen
af en aan, de merels vreten zich ongans aan de
bessen van de klimop. Een koppeltje probeert
wat, maar het lukt nog niet echt, hopelijk kunnen
ze straks in onze tuin een plek voor hun geluk en
voor hun jongen vinden. Overal is het leven losgebarsten, de knoppen vullen zich met vocht en
staan op springen, het gras groeit al weer een
tijdje, de miauwende buizerds zweven hoog in de
blauwe lucht op de thermiek, uitkijkend naar een
prooi. Het is waarachtig sluipenderwijs lente geworden.
De lente is het tijdperk waarin in de natuur voor
nieuw leven wordt gezorgd. Het is ook de tijd
waarin er vol verwachting wordt gekeken naar de
gewassen in tuin en veld, groeien ze goed, zitten
er geen ziektes in, moeten we misschien gaan
sproeien als het zo lang droog blijft. Een boer
heeft heel wat aan z'n hoofd in deze periode. De
koeien gaan weer naar buiten, buitelend over elkaar zodra ze uit die bedompte stallucht zijn. Zo
is het ook met mensen. Zodra de zon schijnt in
het voorjaar en de lekkere temperaturen een feit
zijn, worden de mensen vriendelijker en lijkt iedereen te glimlachen. Zon en warm weer zijn ook
een afrodisiacum, niet alleen in de dierenwereld,
kijk maar eens om je heen hoeveel mensen er in
november worden geboren. Mooi weer in maart!
2014 wordt het eerste volle jaar voor “Landerij
VanTosse", we zitten vol plannen en goede voornemens. Nu is het de beurt aan ons om die plannen waar te maken en er voor te zorgen dat het
“zorglandschap" in De Stelt wordt gerealiseerd.
We hebben heel wat voor de boeg, akkers uitbreiden, cranberry's al op “stam" proberen te verkopen zodanig dat het ook voor anderen in de Maashorst een product wordt waar wat aan verdiend
kan worden. De fruitallee langs de Koningsweg,
de houtwallen met paddenstoelen, dit jaar moet
dat alles in gang worden gezet en worden aangeplant.
We zullen de handen uit de mouwen steken, er tegen aan gaan, onze mouwen opstropen, eens
goed in de handen kitsen en nog zo wat clichés.
Maar een ding is zeker met ons enthousiasme en
werkkracht, zal de noordelijke schil van de Maashorst, voor ons de zuidkant van Oss, voor altijd
mooier worden.
Beschouwer

www.ecopoll.nl
Bezoek het bijenteeltmuseum/imkerij en stap in de
wereld van de honingbij. Tevens verkoop van honing en
andere bijenproducten en imkermaterialen.
Voor rondleidingen, workshops & imkeropleidingen:
Imkerij Ecopoll, Leiweg 5c Geffen, 06-20431610
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur of op afspraak

Bijenteeltmuseum - Imkerij
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss
Mededelingen en Werkdagen
Werkschema 2014

Mutaties
Vrijwilligersgroep

Lou werkte voor het eerst mee
op 1 maart in de Elzen en Kees
op 12 maart in de Rietgors.

Maart
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21,
vrijdag 28

Steeg het aantal vrijwilligers
de laatste jaren elk kwartaal,
ditmaal namen er vier afscheid
en kwamen er maar twee bij!

Het totaal aantal vrijwilligers
bedraagt nu 81. (DR)

April
Zaterdag 5, vrijdag 11, woensdag 16, vrijdag 25
Mei
Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23,
vrijdag 30
Juni
Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27
Juli
Zaterdag 5, vrijdag 11, woensdag 16, vrijdag 25
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 Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.30-12.00 uur.

Afscheid namen we van Cees
de Graaf uit Oss, die na 5,5
jaar bij ons gewerkt te hebben,
naar den Haag verhuisde, terwijl Gerard en Ingrid Versteeg
uit Rosmalen moesten stoppen
wegens verandering van werkplek. Ze waren vanaf november 2010 bij ons actief. We
danken hen alle drie voor hun
inzet! En tenslotte voerden we
Danny van Esch af van onze
vrijwilligerslijst, omdat zijn interesse in onze organisatie
kennelijk verdwenen was. Op
de valreep van het sluiten van
deze nieuwsbrief konden we
tóch nog twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen, namelijk
Lou Reijmers (64) uit Berghem
en Kees Zwaard (61) uit Oss.

Lou Reijmers

Kees Zwaard

Inlichtingen en/of aan- en afmeldingen
Inlichten, aan- en/of afmeldingen kunt u mailen naar
info@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@landschapsbeheer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368.

Nieuwe maaimachine aangeschaft

Telefoonnummer werkgroepcoördinator
Henk Smouter 06-54288252

Omdat de Ferraribalkmaaier, die we vanaf de zomer 2012 in gebruik hadden niet meer optimaal voldeed voor het maaiwerk wat
we de laatste tijd moeten uitvoeren, hebben we die machine ingeruild voor een grotere.

Vrijwilligerscontact
Dick Roza 0412-642368
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op het
hierboven genoemde mobiele nummer.

EHBO-rugzakken
aangeschaft
Toen we nog maar een klein
aantal vrijwilligers hadden, die
altijd met zijn allen op één
werkplek bij elkaar waren, was
één verbanddoos in onze auto
voldoende. Maar nu we met
zo’n 80 vrijwilligers zijn, die
vaak op meerdere plaatsen tegelijk aan het werk zijn, was
de behoefte aan meer en betere uitrustingen groter geworden. Daarom werden er een
viertal EHBO-rugzakken aangeschaft, die alles bevatten om
snelle hulp te bieden bij kleine
ongelukjes tijdens het werk.
Elke werkploeg krijgt in het
veld een rugzak mee, die door
zijn zeer opvallende kleur altijd
goed zichtbaar is. Ook op onze
werf aan de Tolstraat is altijd
een rugzak aanwezig! (DR)

Allesmaaier
In februari viel de keus op een multifunctionele klepelmaaier van
het Japanse merk Orec, met een 7.5 pk Kawasakimotor en 5 versnellingen, die we kochten bij land- en tuinbouwmachine-importeur Buts Meulenpas in Oss. De maaihoogte van de nieuwe machine kan van 1 tot 8 centimeter van het grondoppervlak worden
ingesteld, zodat er allerlei grassoorten, maar óók bijvoorbeeld riet
en kleine boomopslag mee kan worden gemaaid. De nieuwe
maaier die op de werkochtend van vrijdag 7 maart bij de Haverlandse Vonder in Herpen voor het eerst gebruikt en uitvoerig getest werd door Tonnie Wittenberg en Ton Velders, voldeed die dag
aan alle verwachtingen die er aan gesteld konden worden! (DR)

