Landschapsbeheer Oss
Een aparte plaats nemen
agrarische activiteiten
van Landschapsbeheer
Oss in. Op onze akkers,
voorheen maïsvelden,
worden nu gewassen als spelt, rogge, tarwe en
boekweit geteeld, uiteraard op biologische wijze.
Bloemrijke randen omzomen de akkers. Maar ook
nieuwe gewassen krijgen aandacht! Bijvoorbeeld
ons cranberry-project, dat zich kan zich
verheugen in een grote belangstelling.
De producten worden zoveel mogelijk binnen de
streek afgezet. De molenaars van Megen en
Ravenstein malen en verkopen onze tarwe en
spelt, de Speciaalbierbrouwerij Oijen brouwt
spelt- en cranberrybier en stookt speltjenever.
Onder onze eigen merknaam “VanTosse” (van
het Osse, uit Oss) geven we aan deze activiteiten
en producten bekendheid.

Wat kunt u doen?
U kunt lid worden van onze vriendenclub
door €8,00 (méér mag ook) over te maken op
rekening 17.04.19.894 t.n.v. Landschapsbeheer
Oss. U draagt daarmee bij aan de ontwikkeling
van een mooi landschap in uw omgeving. Én u
krijgt vier keer per jaar onze Nieuwsbrief waarin
wij u op de hoogte houden van al onze
activiteiten.
U kunt vrijwilliger worden door u aan te door
u aan te melden via info@landschapsbeheeross.nl. Voor mensen met een groen hart en
passie voor alles wat groeit en bloeit, organiseren
wij één keer per week een werkochtend. Minder
vaak komen? Dat is geen probleem. Er is voor
iedereen, oud of jong, vrouw of man, altijd wat te
doen. Het is vooral ook gezellig en gezond, zo’n
werkdag in de natuur.
Geen Internet? Bel Dick Roza, 0412-642368,
hij zorgt er voor dat u alle informatie krijgt.
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Landschapsbeheer Oss

Wat doet Landschapsbeheer Oss?

Landschapsbeheer Oss is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud,
beheer, herstel en ontwikkeling van een
ecologisch waardevol en mooi cultuurlandschap
met een streekeigen karakter. Zij draagt zorg
voor verfraaiing van het Osse landschap waarin
mens, dier en plant in harmonie met elkaar
kunnen zijn.

Regelmatig zijn vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss actief bezig op een project. Of het nu
gaat om aanleg en beheer van landschapselementen als houtwallen, poelen of een
eendenkooi, of het realiseren van nieuwe natuur,
wandelpaden, oeverzwaluwwanden of vleermuizenkelders, of het overzetten van padden,
altijd is er veel werk te doen.

Een uitgestrekt werkgebied (van Oss tot
Ravenstein en van Maashorst tot de Maas) met
een grote verscheidenheid aan landschappen
(bossen, agrarisch cultuurlandschap, beekdalen,
uiterwaarden) zorgt voor een diversiteit aan
werkzaamheden. Deze werkzaamheden gebeuren
in samenwerking en overleg met particulieren,
agrariërs, natuurorganisaties en
(semi)overheden. Daarbij speelt het Projectbureau een belangrijke rol.
Centraal bij Landschapsbeheer Oss staat een
enthousiaste groep vrijwilligers. Door de
gezamenlijke inspanning hebben de vrijwilligers
een hechte onderlinge band.

Langs de routes heeft het bermenbeheer
speciale aandacht. Door gericht beheer wordt
de begroeiing die hoort bij het gebied weer
teruggebracht, bijvoorbeeld op de Maasdijk
met zijn kenmerkende stroomdalplanten, maar
ook langs de bermen van oude zandwegen.

Door deze gezamenlijke inzet is er de afgelopen jaren al heel veel tot stand
gebracht. Het wandelroutenetwerk in de gemeente Oss is grotendeels door
Landschapsbeheer Oss gerealiseerd. Grote delen van het buitengebied zijn nu
toegankelijk via goed begaanbare wandelpaden, sommige geschikt voor
rolstoelgebruikers, andere juist avontuurlijk en spannend in de vorm van
struinroutes door uiterwaarden en over boerenland. Overal langs deze routes
zijn banken of picknickplaatsen te vinden en op veel plaatsen geven
informatiepanelen uitleg over de streek.

