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Colofon
Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss
juni 2014, jaargang 16, nummer 62, oplage 475.
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 september 2015.
Foto’s voorpagina
Boven: Onze groep op bezoek bij eendenkooi in Batenburg
Linksonder: Gezellige kraampjes in de tuinderij
Rechtsonder: “Opening van de steenuilenkast” door wethouder Johan van der Schoot

Tiende Maashorstfair
in Schaijk
De tiende (jubileum-)editie van de Maashorstfair zal dit
jaar plaatsvinden op zondag 13 september op het terrein
van de familie van der Heijden
aan de Brobbelbiesweg 2 in
Schaijk. Het thema dit jaar is
Maashorstfair: 10 jaar in beweging!
Brobbelend water
En beweging hoort wel bij de Maashorstfair, want de manifestatie verschoof de afgelopen negen jaar steeds van
plaats in de Maashorst. Gestart in 2006 in Zeeland, werd
de fair nóg een keer in Zeeland, drie keer in Uden en één
keer in Oss, Loosbroek, Herpen en Slabroek gehouden. En
nu is dus de Brobbelbies in Schaijk aan de beurt. Midden
in het hart van de Maashorst, op het snijpunt van de deelnemende gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden
biedt de locatie een oase van rust en een prachtig zicht op
het begrazingsgebied. De Brobbelbies was vroeger een nat
moerasgebied. Het water brobbelde (borrelde) er in de
biezen, vandaar de naam Brobbelbies. Het aanbod van
deze jubileum Maashortfair bestaat weer uit diverse themapleinen, zoals duurzaamheid en gezondheid, recreatie
en toerisme, kunst en cultuur, verbrede landbouw en landbouw en natuur. En natuurlijk zijn er weer tal van demonstraties en is er muziek, zang en dans van vele soorten.
Ook de inwendige mens komt niets tekort, want de Maashorst levert heerlijke streekproducten, die met een lekker
Maashorstbiertje of wijntje begeleidt kunnen worden. (DR)
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Tuinderij VanTosse
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er heel
wat gebeurd op de Tuinderij VanTosse. Hieronder een
overzicht van de ontwikkelingen.

in het gedeelte dat direct grenst aan de tuinen van de buren komen. De tuin is uitgebreid met een perceel van 0.3
ha aan de overzijde van het laantje van Cumberland. Op
deze voormalige paardenwei groeien nu aardappels, er is
een fruitwal aangelegd met 10 soorten bessen en er zijn
vakken met bijenplanten als Phacealia en lupine ingezaaid.
Het Huis Cumberland
Als werkplek heeft het Huis Cumberland zich al volwaardig
bewezen. Drie stagiaires hebben er hun stage gedaan, een
groep Has-studenten is bezig geweest met een ontwerpopgave voor een landmark voor de Landerij VanTosse (Hopframe), de bovenruimte is ingericht als volwaardige kantoorwerkplek en de benedenruimte is onmisbaar als ontmoetingsruimte voor de vrijwilligers. Daarbij is de detacheringsovereenkomst met Maarten Stadhouders als beheerder met ingang van juni met een jaar verlengd.
Henk Smouter

Geslaagde
vrijwilligersavond
De poel
De meest in het oog springende verandering is het verdiepen van de drooggevallen poel. Hoewel er met de nodige
scepsis tegenaan werd gekeken (daar komt nooit water
in), mocht het resultaat er zeker zijn. Nadat er ca. 1 meter
was uitgediept begon de poel zich al snel met grondwater
te vullen, met als resultaat een mooie waterpartij. Niet alleen visueel een aanwinst, ook een toevallig passerende
bruine kikker sprong er direct in! Hopelijk gaat de poel
zich ontwikkelen als een mooie biotoop voor amfibieën.
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de poel tot in juli waterhoudend blijft. Mocht de poel in de zomer droogvallen,
dan is dat helemaal niet erg. Voor een amfibieënpoel is dat
vaak voordelig, omdat er dan geen vis in kan leven. Voor
de beleving van de tuin is het natuurlijk wel mooi als er
het hele jaar water in blijft staan. We zijn nu dan ook nog
even terughoudend met het aanleggen van beplanting in
en om de poel. Eerst de ontwikkeling even afwachten.
De wilde tuin
Delen van de wilde tuin zijn ontdaan van de dikke moslaag
en ingezaaid met een meerjarig weidebloemmengsel. Hoewel de kiemplanten al mooi opkomen zal het toch zeker
een jaar duren voordat de planten zich goed hebben ontwikkeld. Het ingezaaide mengsel bestaat volledig uit inheemse soorten die in het bestaande milieu van de tuin
(arme, droge zandgrond) zich kunnen handhaven.
Renovatie hekwerk
Het bestaande hekwerk rond de gehele tuin is gerenoveerd
en voorzien van een anti-konijnengaas, dat in de grond is
ingegraven. Hoewel we nog steeds konijnen op de tuin
hebben, zal dit op den duur moeten leiden tot een aanzienlijke vermindering van de graasdruk, waardoor met
name de bloemplanten een betere overlevingskans zullen
hebben.
De moestuin
Het bouwplan van de moestuin is weer klaar en de meeste
gewassen zijn ingezaaid. Jammer dat het koude weer de
ontwikkeling wat heeft vertraagd, maar nu zien we toch
duidelijk groei. Er is een nieuwe kruidentuin aangelegd,
waarin ca. 50 soorten kruiden zijn aangeplant. Het is de
bedoeling dat deze kruidentuin, na ontwikkeling, wordt
opengesteld voor bezoekers. Hiertoe is een extra afscheiding in de tuin aangelegd om te vermijden dat bezoekers

Landschapsbeheer Oss bestaat dit jaar 17 jaar en vooral
de laatste jaren is het aantal activiteiten en werplekken
zeer sterk toegenomen. De vrijwilligers van de eerste jaren zijn met alle vernieuwingen en veranderingen natuurlijk wel meegegroeid, maar voor al diegenen die de laatste
jaren ons vrijwilligerscorps kwamen versterken (en dat zijn
er toch enkele tientallen) werd het hoog tijd om hen eens
bij te praten!
Leerzame presentatie
En dat gebeurde op een vrijwilligersavond op dinsdag 24
maart in Gemeenschapshuis De Berchplaets in Berchem,
waar informatie en een interessante lezing aan elkaar gekoppeld waren. Nadat de ongeveer 50 vrijwilligers welkom
waren geheten door voorzitter Ronald Widdershoven, gaf
onze projectcoördinator Henk Smouter een uitgebreide interactieve presentatie waarin alle facetten van Landschapsbeheer Oss en de Landerij en Tuinderij VanTosse
aan bod kwamen. Na een korte pauze was het tijd voor interessante, historische informatie en hield onze vrijwilliger
Henk Buijks, tot voor kort werkzaam als regio-historicus
bij het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) in
den Bosch, een zeer interessante lezing met ruim 120 diabeelden over alle oude wegen en vooral de zandwegen in
de regio Oss.
Henks lezing over oude zandwegen, die hij vorig jaar
maart óók al eens voor een tachtigtal IVN’ers hield in het
NME-centrum Elzenhoek, was voor een groot deel gebaseerd op de Historische Atlas van Noord Brabant 18941914. Dick Roza
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Maashorst Spelt
Vereniging opgericht
Binnen de Maashorst is een aantal agrarische ondernemingen bezig met de teelt van spelt. Spelt is een oude graansoort waarvan de vraag de laatste jaren flink is toegenomen. De spelt wordt gemalen tot speltmeel en de bakkers
maken er ambachtelijk producten van, zoals brood en
crackers. Daarnaast is ook speltbier, speltjenever en speltpannenkoekmeel te koop. Op 11 mei jl. is de Maashorst
Spelt Vereniging formeel opgericht.
Het voorlopige bestuur bestaat uit Jan Ottens (voorzitter,
teler vanuit Maashorstboeren), Henk Smouter (secretaris/penningmeester, teler vanuit Landerij VanTosse, Rene
van de Laan (bestuurslid, molenaar vanuit Kilsdonkse molen) en Wim Jans (bestuurslid, teler). De vereniging is tot
stand gekomen op initiatief van Landschapsbeheer
Oss/Landerij VanTosse in samenwerking met de Agrarische
Natuurvereniging de Maashorstboeren, Dorsclub de Stofvreters en de betrokken ondernemers.
Spelt op Landerij VanTosse
Landschapsbeheer Oss werkt al sinds 2002 aan de teelt
van spelt, in samenwerking met Dorsclub de Stofvreters,
aanvankelijk op bescheiden schaal. Rond 2010 nam de
vraag naar spelt vanuit de streek echter toe, vooral omdat
er landelijk meer aandacht voor gezonde producten ontstond. Daarbij is het telen van spelt duurzaam en minder
milieubelastend, omdat het gewas minder bestrijding en
bemesting nodig heeft. Jan Ottens, voorzitter van de AVN
de Maashorstboeren, ging ook spelt inzaaien. Niet veel later sloten ook drie andere ondernemers van deze vereniging aan. De omvang van de speltteelt nam zo hard toe
dat de gezamenlijke telers gingen nadenken over de oprichting van een vereniging.
De samenwerkingspartners beogen een aantal doelstellingen: gezamenlijk aan de slag, zodat er genoeg spelt is om
de bakkers te voorzien tegen een eerlijke prijs, zorgen
voor een goede kwaliteit en natuurlijk gezamenlijk spelt in
de regio promoten.

Er zijn nu twaalf ondernemers betrokken bij de vereniging.
Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bekeken of er
meer telers kunnen aansluiten. Dit wordt gestuurd door de
afzetmogelijkheden. Naast de telers, zijn ook de bakkers
Lamers in Heesch en Oss, bakker Van Mook in Nistelrode,
bakker van de Coer in Zeeland, Molen de Nijverheid in Ravenstein, de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther en Speciaalbierbrouwerij Oijen aangesloten. Zij werken allemaal
mee aan de productie van ambachtelijke Maashorst-speltproducten.
Henk Smouter

Schone Maas
In het kader van de landelijke opschoonweken organiseerde Natuurmomenten op 14 en 28 maart, samen met
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Brabants Landschap,
IVN, enkele Maasgemeenten en Landschapsbeheer Oss
een grote opruimactie van zwerfvuil langs de oevers van
de Maas onder het thema “Schone Maas”. Het aantal deelnemers aan de opschoonactie in heel Nederland overtrof
met 95.000 vrijwilligers op 1500 locaties alle 12 eerdere
edities!
Beestenbende* sloot de rij
De opruimactie startte op 14 maart in de Empelsewaard en
de Koornwaard. Ruim 85 vrijwilligers haalden daar die ochtend maar liefst 1450 kilo zwerfafval op. Twee weken later, op 28 maart, hielden 28 dijkbewoners uit Maren-Kessel in de Kesselsewaard óók een opruimdag. Ze verzamelden voornamelijk veel drijfhout van de oevers en uit de
bossages, omdat veel bewoners er zelf al vaak het gewone
zwerfafval opruimen. Gelijktijdig maakte de groep die ochtend een poel op orde, voordat ze gezellig gezamenlijk wat
dronken en aten bij één van de deelnemers.

Dezelfde ochtend schoonden ook een dertigtal mensen uit
de Maasregio, o.l.v. Lianne Schröder, boswachter van Natuurmomenten, de oevers van de Maas in Megen, vanaf de
pont tot aan de monding van het Burgemeester Deelenkanaal. Ze waren om 9 uur gestart bij restaurant Op de
Poort, na een ontvangst met koffie, warme appeltaart en
een peptalk van wethouder Johan van der Schoot. Na afloop van de opruimactie rond 12 uur kreeg de groep door
de gemeente Oss een heerlijke lunch aangeboden. Diezelfde middag was er óók nog een opruimactie van dertig
leden van de Beestenbende uit Oss in de Middelwaard bij
Ravenstein. Ook de kinderen waren door Johan van der
Schoot opgepept, voordat ze een flink aantal zakken met
zwerfafval van de oever en uit het water visten. En dan
tenslotte onze eigen vrijwilligersgroep. Die had op vrijdag
27 maart met 35 mensen de gehele oostelijke oever van
het Burgemeester Deelenkanaal en een deel van de Rietgors al schoon gemaakt. Maar liefst 60 zakken met vuil
werden er verzameld. Gelijktijdig werd door een machine
van de Koornwaard een grote berg afvaldrab uit de onderdoorgang tussen de Hertogswetering en het kanaal verwijderd. De gemeente had, zoals gebruikelijk, weer voor een
heerlijke warme cranberryflap gezorgd.
Dick Roza
* De Beestenbende is een landelijke organisatie voor kinderen
van 6-11 jaar, die onder begeleiding van enkele ouders, minstens
1x per maand, het zwerfafval uit hun stad, dorp of buurt verwijderen. Aan zo’n opruimactie is ook meestal nog een educatief element verbonden!
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Geniet de Maasmeanders
Op vrijdag 3 april werd het eerste exemplaar van de vernieuwde Maasmeander Toeristenkrant aangeboden aan
wethouder Johan van der Schoot. De krant nu op tabloid
formaat) wordt, evenals die in 2014, in een oplage van
ruim 10.000 exemplaren verspreid via VVV, het Toeristisch
Informatiecentrum Megen (TIM), het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) en tal van aangesloten bedrijven van Stichting Maasmeanders in haar eigen gebied en
ook in aanliggende regio’s.
Veelsoortige informatie
De fraaie, in kleur uitgevoerde krant van 24 pagina’s bevat
zowel redactioneel als advertentioneel veel nieuws over de
natuur, de cultuur en de waterrecreatie in het 50 kilometer
lange en circa 15 kilometer brede Maasmeandergebied.
Ook manifestaties zoals “Kunst aan de Maas”, het zandsculpturenfestival, “Parthenon aan de Maas“ en de Maasdijkmarathon worden belicht. Verder is er een handige
infopagina opgenomen met adressen over eten en drinken,
beweging en ontspanning, overnachten, kunst en cultuur,
zien en ontdekken en nuttige diensten. Ook de Gelderse
kant van de Maas komt aan bod. Centraal in de krant zit
een zeer duidelijke Falk-fietskaart, die een prima wegwijzer is in het gebied. Op deze kaart staan ook de fietsknooppunten vermeld en, met genummerde bolletjes, alle
bij de Maasmeanders aangesloten bedrijven. Maasmeanders bracht ook nog een nieuwe wandelkaart uit met de
adressen van al haar leden.
Struinstoelen en toeristentreintje
Maasmeanders kocht ook, met financiële steun van de gemeente Oss, twee zogenaamde struinrolstoelen, Jutter
Combats geheten, waarmee mensen met een beperking
onder begeleiding op plaatsen kunnen komen, die met een
normale rolstoel onbereikbaar zijn, zoals bospaden, zandweggetjes en weilanden. Deze rolstoelen staan op een
vaste plaats, bij vakantiepark Herperduin en Maaspark de
Lithse Ham en zijn te huur voor 6,75 euro per halve dag.
Info: Wim Hoezen, telefoon 06-53151891 of e-mail:
wim.hoezen@maasmeanders.nl.

Ook beschikt Maasmeanders sinds 24 april over een rolstoeltoegankelijk toeristentreintje, bestaande uit twee wagons, waarmee groepen toeristen op een bijzondere wijze
kennis kunnen maken met het gebied. De aanschaf was
mogelijk door een bijdrage van de gemeente Oss, subsidie
vanuit Europa en de provincie Noord-Brabant. De wagons,
die gebouwd werden door Gerard van Sonsbeek uit Lith,
bieden elk plaats aan 20 personen en kunnen zelfs met de
pont mee naar de andere kant van de Maas. Ze zijn uitgerust met grote schuiframen, beschikken over een geluidsinstallatie en kunnen door een speciaal stuurmechanisme

ook in smalle straatjes rijden. De wagons worden getrokken door een “echt” locomotiefje of door een kleine tractor. Het treintje is gedurende het gehele jaar te huren.
Een wagon is voor een paar uur, maar óók voor een hele
dag te huur, inclusief chauffeur. Een startpunt wordt afgestemd bij de verhuur. Informatie bij Carlette Roeland, 0651681620 of via carlette@speciaalbierbrouwerij.nl. (DR)

www.maasmeanders.nl
www.speciaalbierbrouwerij.nl

In memoriam
Gijs van Ingen
Onze vrijwilliger Gijs van Ingen
uit Reek is na een onge-neeslijke ziekte helaas op donderdag
7 mei in het ziekenhuis in Nijmegen op 76 jarige leeftijd
overleden. We namen afscheid
van hem op vrijdag 15 mei tijdens een uitvaartdienst in de
aula van crematorium Beuningen, waar zijn oude harmonie
Semper Crescendo hem uitgeleide deed met de twee ontroerende koralen “Onward
Christian Soldiers” en “Blijf bij mij Heer, want d’avond is
nabij”.
Warme en empathische man

Gijs was vanaf februari 2007 bij ons als vrijwilliger actief.
Meestal kwam hij samen met zijn vrienden Ad Princen
en/of René van Dorst naar onze werklocaties. Ad en Gijs
noemden we vaak “de Heeren van Reek”. Die naam hadden we hen gegeven toen we hen beiden in de nieuwsbrieven van respectievelijk september en december 2007 aan
onze lezers hadden voorgesteld. Hoewel Gijs door een
slechte gezondheid de laatste tijd niet meer zo vaak kon
komen (zijn laatste werkdag was op 13 augustus 2014 op
de Erfdijk in Herpen), herinneren de meesten van ons hem
nog wel als een warme, zeer gevoelige en empathische
man, die altijd erg geïnteresseerd was in het wel en wee
van diegenen van ons, met wie hij in de loop van de jaren
een band had opgebouwd. Wat ons soms wel eens verbaasde, was dat Gijs, ondanks het feit dat hij bij zijn
knusse bungalow in Reek een grote tuin van 1200m2 te
onderhouden had, hij tóch altijd ook graag - vooral vanwege de sociale contacten - op onze werkdagen kwam.
Daar liet hij het vele werk in zijn eigen tuin dan graag op
wachten. Toen Gijs in het najaar van 2014 hoorde dat genezing van zijn ziekte niet meer mogelijk was en hij nog
maar kort te leven had, accepteerde hij die onheilstijding
met bewonderenswaardige rust en waardigheid. “Ik heb
een mooi leven gehad met mijn vrouw Joke, mijn twee
dochters en mijn vier kleinkinderen en ik denk daar met
grote dankbaarheid aan terug” zo zei hij ons toen we hem
in maart van dit jaar een bezoek brachten. Gijs had vrede
met zijn naderend einde en genoot de maanden vóór zijn
dood nog met volle teugen van uitstapjes, etentjes en familiebezoeken. Helaas kwam dat einde voor iedereen die
hem lief had, tóch nog veel te onverwacht! We herinneren
Gijs als een lieve zachtaardige man en zullen nog vaak
met warme gevoelens aan hem terugdenken!
Dick Roza
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Zeer geslaagde Open Dag
Landerij VanTosse

Publieksdag
Stadslandbouw Oss

De Open Dag op zaterdag 6 juni begon voor 40 van onze
vrijwilligers al om 9 uur, toen ze gezamenlijk aan vijf lange
tafels deelnamen aan het zeer uitgebreide en voortreffelijk
smakelijke streekontbijt dat op het Walplein in Oss werd
geserveerd en dat hen door ons bestuur was aangeboden.
Dat ontbijt was een gezellige en versterkende opmaat voor
de rest van de dag! Al onze vrijwilligers waren met een
kleurige boerenzakdoek en een boerenpetje heel duidelijk
herkenbaar tussen de 250 deelnemers aan het eetfestijn,
dat ook bij het winkelend publiek veel aandacht trok.

Op zaterdag 6 juni organiseerde de gemeente Oss, samen
met agrarische- en centrumondernemers, buurttuin BergbOss, de VVV, NME-centrum De Elzenhoek en Landschapsbeheer Oss, de Publieksdag van de Stadslandbouw Oss.

Dank aan onze vrijwilligers
In onze tuin, die er bij het zeer fraaie weer schitterend bij
lag en een feestelijke aanblik bood door een groot aantal
kraampjes van onze eigen stichtingen en bijbehorende bedrijven, kwam al direct om 11 uur de bezoekersstroom
flink op gang. Per fiets, te voet of aangevoerd met een
door de Stofvreters gereden huifkar (vanaf de parkeerplaatsen bij de Cereslaan en de Benedictuslaan) kwamen
ruim 400 mensen kijken naar en genieten van onze tuin,
waar we hen in een aantal stands tal van onze eigen producten aanboden. Ook bij de andere kramen was veel te
zien en soms ook te proeven. Opvallend was het, dat veel
van de bezoekers nauwelijks iets van de Stelt afwisten, of
zelfs ooit iets van Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse gehoord of gelezen hadden! Eerst stelde Wethouder
Johan van der Schoot onder grote belangstelling, als start
van ons nieuwe steenuilenbeschermingsproject, in een
boom in de tuin een steenuilenkast in bedrijf. Vervolgens
deden, over de hele dag verdeeld, zo’n 80 bezoekers mee
aan enkele door Maria Michiels geleide excursies langs de
tuinderij, kon oud, maar vooral ook jong, een kaboutergezichtje verven op een boomstammetje onder toezicht van
Frans Hol en Theo van de Ven, of in huis Cumberland luisteren en kijken naar een boeiend betoog dat Henk Buijks
daar gaf over de historie van het gebied “De Stelt”. Ook
konden de bezoekers genieten van een heerlijke consumptie op ons zonnige terras. De Stofveters - overigens goede
terrasbezoekers - waren natuurlijk alom aanwezig en
showden er enkele tractoren.

Een groot compliment verdienen de circa 30 vrijwilligers
van Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse, die, nog
steeds goed herkenbaar met zakdoek en petje, héél veel
werk deden in de tuin, de kramen, de catering, op het terras en bij het bewaken van de wegafzettingen. Maar óók
danken we natuurlijk de vele andere vrijwilligers, die weken van tevoren al bezig waren met de voorbereidingen
van deze zo geslaagde eerste echte open dag, die zeker
voor herhaling vatbaar is en dan, door de nu opgedane ervaringen, beslist nóg veel beter zal worden!

Open dag stadstuinen
De dag begon om 9.00 uur met een groot streekontbijt op
het Walplein in Oss, waaraan 250 mensen (waaronder een
40-tal van onze vrijwilligers) bij prachtig zomerweer deelnamen. Tijdens dit zeer uitgebreide en overheerlijke ontbijt, dat door een tiental horecabedrijven in de stad was
samengesteld met producten uit ons buitengebied en dat
aan lange tafels werd opgediend door hun eigen personeel,
werd de nieuwe versie ten doop gehouden van het voedselfietsrouteboekje “Vers, verser, verst”, dat in juli 2014
voor het eerst verscheen. Die nieuwe versie werd uitgebreid van 52 naar 104 pagina’s en er kwamen vier nieuwe
routes bij. Omdat de routes veranderden in lengte en volgorde van de genoemde bedrijven, kunt u beter de eerste
versie van het boekje niet meer gebruiken. Ook werd tijdens het door wethouder Johan van der Schoot geopende
streekontbijt, even verderop in het centrum, door zijn collega Gé Wagemakers het startsein gegeven van de filmexpositie “‘t Osse verhaal in de etalage”. In vijf etalages in
het centrum van Oss zijn gedurende de komende drie
maanden films te zien over het rijke, 5500 jaar oude,
agrarische verleden van de stad. Die films, gemaakt door
D-TV, de Gemeente Oss, Filmclub Oase en Beelen Video,
zijn te zien in de etalages van Schoenmode Erren-Ekstijn,
Kruisstraat 16, Juwelier Marijnissen, Kerkstraat 9, Heeren
van Nuland, Walstraat 12, Kookstijl, Burgwal29a en Koning
Bodyfashion, Walplein 9. Vervolgens werd om 11.00 uur
op de open dag in Buurttuin BergbOss in het Berghkwartier, óók weer door wethouder van der Schoot, het platform “Stadse boeren Oss” gelanceerd, waarna talrijke
raadsleden en het publiek een fietstocht maakten naar de
eveneens geopende zes andere buurttuinen in de stad. En
natuurlijk kon daarna van 11.00 tot 16.00 uur ook een bezoek worden gebracht aan de open dag bij Landerij VanTosse in de Stelt. In NME-centrum De Elzenhoek werd ’smiddags de tentoonstelling “Zonder boer geen voer 2.0”
geopend, een vervolg op de zeer geslaagde expositie in
2012 over de agrarische geschiedenis van Oss. Om 16.00
uur tenslotte gingen de raadsleden, die meegefietst hadden, naar de laatste nieuwe stadstuin@Paulus om daar
met belangstellenden te debatteren over de vraag wat de
stadslandbouw voor Oss kan betekenen.
Dick Roza

Dick Roza
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2015 Het jaar van de das

Boswachter Lianne

Al vanaf 2008 besteedt de Zoogdiervereniging Nederland elk jaar
extra aandacht aan een inheemse
zoogdierensoort in het kader “Het
jaar van de…”. Dit jaar werd, in samenwerking met “Das en Boom”,
regionale dassenwerkgroepen en
Staatsbosbeheer de das gekozen als
dier van het jaar. Eerder waren dat
de boommarter, de egel, het wild
zwijn, de vleermuis, de bever, de
steenmarter en de eekhoorn.

Sinds 1 september
2014 heeft de beheerseenheid Noordoost Brabant van Natuurmonumenten er een nieuwe
boswachter bij, namelijk Lianne Schröder. Lianne is 43 jaar en
woont met man en 2
kinderen in Utrecht. Na
haar lerarenopleiding
biologie en scheikunde
heeft ze óók nog biologie gestudeerd in Wageningen. Die laatste
studie rondde ze in
1997 af. Lianne werkt
nu bijna 18 jaar bij Natuurmonumenten. Eerst
9 jaar centraal als beleidsmedewerker recreatie en later
nog 8 jaar als boswachter in Utrecht. Hieronder een impressie van Lianne over haar eerste indrukken van onze
regio.

Waarom jaar van de das?
Het gaat goed met de das! De das werd 50 jaar geleden
nog ernstig bedreigd in Nederland, maar dankzij een geslaagde reddingsoperatie zijn de aantallen en de verspreiding flink toegenomen. Er is een grote maatschappelijke
inspanning geleverd voor het behoud van deze diersoort,
onder meer ook door lokale herintroducties en de aanleg
van voorzieningen zoals tunnels en viaducten. Het jaar van
de Das is niet alleen een feest voor en door dassenliefhebbers in Nederland en een kroon op het werk van al die jaren aan inspanningen, maar men wil graag dat veel meer
mensen kennis maken met dit prachtige dier. En dat zij
van zijn aanwezigheid in ons landschap kunnen genieten.
Er staan dit jaar diverse activiteiten op het programma
met als belangrijkste een dassentelling en het verschijnen
van een boek over de das. Daarnaast wordt het publiek
voorgelicht over de das en werkt men aan een symposium
voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en
beleidsmakers. Voor de jeugd is er een lesbrief over de
das gemaakt. Ook wil men promoten dat op meer plaatsen
dassentunnels worden aangelegd om het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te brengen.
Dick Roza

Vers, verser, wie fietst het verst
De tweede editie van het fietsrouteboekje ”Vers, verser,
wie fietst het verst”, met aantrekkelijke fietsroutes
langs agrarische bedrijven in de Maashorst, dat op de
dag van de stadslandbouw op 6 juni verscheen, is voor
€2,50 te koop bij de VVV’s in de regio.
Ook bij het Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM), Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) en diverse deelnemende agrarische bedrijven, zoals Spierings Landwinkel in
Oss, Ecopol honingproducten in Geffen, van de Voirle paddenstoelen en Tuureind groenten en fruit, beide in Berghem, ligt
het boekje in de winkel. (DR)

Kennismaking
Als je me een jaar geleden had verteld dat ik in Brabant
aan het werk zou zijn, had ik je niet gelooft. Ik ben namelijk een rasechte tukker uit Twente, die al jaren in Utrecht
woont. Maar de kans deed zich voor hier aan de slag te
gaan met de natuur en mensen langs de Maas en die heb
ik gegrepen. Ik ben bij Natuurmonumenten veel bezig geweest met recreatie en communicatie, maar oorspronkelijk
heb ik ecologie gedaan en daar wilde ik wel graag naar terug. Als boswachter in het team Noordoost Brabant en
Mook, met Fons Mandigers als beheerder, heb ik een rol
als aanspreekpunt en regelaar van allerlei grotere en kleinere projecten met gemeenten, waterschap, omwonenden
en inventariserende vrijwilligers. Het praktische beheer zit
bij mijn collega-boswachters Jan Quik, Wim Jacobs en Ido
Pruijn. En met z’n vieren proberen we alles voor elkaar te
krijgen voor het beheer, toezicht, inventarisaties, vergunningen, waarvan veel in samenwerking met lokale partijen,
zoals visverenigingen en Landschapsbeheer Oss.
Toen ik kwam, verwachtte ik niet dat Oss zo’n groene gemeente is, met zoveel variatie binnen zijn grenzen.
Met onder andere 40 km Maasoever en hiermee ook uiterwaarden, waar wij vaak de beheerder zijn. Met ieder zijn
eigen schoonheid, de uitgestrekte Maasakkers, de nevengeul in de Middelwaard vol beversporen, de natuurontwikkeling in de Hemelrijkse Waard en natuurlijk de prachtig
herstelde Macharense eendenkooi. Stuk voor stuk plekken
die ik de komende tijd nog beter ga leren kennen, want ik
heb nog niet elke hoek van mijn werkterrein gezien.
Ik heb er in ieder geval veel zin om hier met de natuur en
de mensen in het gebied aan de slag te gaan en er samen
iets moois van te maken. Dus hopelijk treffen we elkaar
een keer in het veld, daar waar het gebeurt! Tijdens de
opruimactie Schone Maas ben ik al enkelen van jullie tegengekomen en dat gaat vast meer gebeuren in de toekomst.
Ik ben bereikbaar op l.schroder@natuurmonumenten.nl of
06-25325092.
Lianne Schröder
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Dradenspel
op hoog niveau
Sinds kort kunt u, ergens op de Stelt, een vreemde constructie zien staan. Lange rijen hoge palen, met draden ertussen gespannen (zie foto). Een NSA-installatie om radiosignalen af te luisteren? Een proefvak voor een trolleybusnetwerk in Oss? Een land art-werk van een nog onbekende
kunstenaar? Nee!
Terwijl we aan het werk waren bleef bijna iedere voorbijganger staan om ons te vragen wat er daar gebeurde, en
het antwoord luidde: hier wordt een hopveld aangelegd.
Nadat er vorig jaar al op kleine schaal voorzichtig was geexperimenteerd – door teveel nattigheid tijdens het planten en juist te weinig regen in het groeiseizoen werd er
weliswaar geoogst, maar viel de opbrengst wat tegen – is
er besloten dit jaar de zaak groot aan te pakken. Initiator
Henk Smouter heeft zich laten inspireren door de bouwwijze van de hopvelden in Duitsland.
Drie rijen (deels reeds vorig jaar geplaatst) van elk twintig
kastanjehouten palen, drie meter boven de grond uitstekend (in Duitsland soms tien meter, maar nah ja, Unterschied muß es geben…); dwars daaroverheen (dus per drie
palen) een steundraad; daar weer overheen (in de lengte)
twee x drie bovendraden: het groeidoel van onze hopplantjes! Dit alles voorzien van de nodige steunpaaltjes,
spanners en draadklemmen om de constructie een beetje
in model te houden. Met de aanleg van dit geheel zijn
Theo Rutten, Menno van der Most, Arnold van de Wetering
en ondergetekende een paar dagen zoet geweest.
Ondertussen had Jeroen de Vries, van de tuingroep, de
plantvakken in de – sinds vorig jaar dik gewortelde – grasmat uitgefreesd; vervolgens hebben Maarten Stadhouders
en stagiair Roel daar, met enthousiasme en volharding,
bijna honderd robinia paaltjes ingeslagen waaraan weer de
gronddraad werd gelegd. Langs deze gronddraad staan inmiddels zo’n vijfhonderd hopplantjes van diverse rassen.
Als finishing touch werden tenslotte nog klimdraden gespannen waarlangs de hop verticaal omhoog kan groeien.

Hiervoor werd zo’n 4½ km (!) dunne metaaldraad gebruikt, zodat nu voor het gewas geldt: op naar het licht!
Het geheel is zo ingericht dat, straks in het najaar, een
tractor met aanhangwagen onder de hoofddraden door kan
rijden om de hop te oogsten. De bedoeling is om het product aan brouwerijen te leveren, die zullen gaan experimenteren met de invloed van de diverse rassen op de
smaak van het bier.
Voorlopig staan de plantjes (half mei) al bijna op kniehoogte. Wandel er deze zomer eens langs om de voortgang te zien! (Ga de Suggelaarsestraat in vanaf de kant
van de snelweg, sla de eerste zijweg links in, daar ligt het
veld).
Hans Hamersma

Ook herinrichting
Maasuiterwaarden bij
Blauwe Sluis
Niet alleen de Hemelrijksewaard en de Koornwaard worden
geheel heringericht als natuurgebied; óók de Maasuiterwaard bij de voormalige camping De Blauwe Sluis in Empel
wordt onderhanden genomen en krijgt een geheel ander
uiterlijk.
Dijkpier tussen natuur en water
Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Waterschap Maas en
Aa en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben hun plannen
voor de Maasuiterwaard gebundeld en gaan het gebied samen inrichten. Aannemer Martens en van Oord legt bij De
Blauwe Sluis een natuurvriendelijke geul aan in de Maas.
Oók wordt de Maasoever aantrekkelijker gemaakt voor
flora en fauna door de stenen bekleding grotendeels weg
te halen. Daarmee is men in 2012 al begonnen en de bedoeling is dat project eind van dit jaar gereed te hebben.
Dit project maakt deel uit van een groter pakket aan herinrichtingsmaatregelen langs de Maas ter verbetering van
de waterkwaliteit en de hoogwaterbescherming. Ook wordt
rekening gehouden met natuur en recreatie. De ligging
van het verdwenen Fort Blauwe Sluis wordt opnieuw zichtbaar gemaakt door de contouren van het bouwwerk met
een aarden wal te reconstrueren. Het waterschap gaat met
financiële steun van de provincie Noord-Brabant een “dijkpier” realiseren, die water en natuur verbindt. Te ver doorgeschoten bomen en struiken worden verwijderd, waarna
Natuurmonumenten een deel van de gerooide bomen vervangt door gebiedseigen soorten, passend bij dit rivierenlandschap.
Dick Roza
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Interessante wandeling
door Hemelrijkse Waard

Excursie naar
Batenburgse eendenkooi

Zondag 26 april organiseerde Natuurmonumenten samen
met Rijkswaterstaat en aannemer van de Wetering uit
Heesch een wandeling door het in aanleg zijnde waterrijke,
nieuwe natuurgebied de Hemelrijkse Waard nabij Lithoyen.
Zo kreeg het publiek een unieke en eenmalige kans om
een kijkje te nemen achter de schermen van het grote
project, dat op vrijdag 24 april nabij de pont in Oijen symbolisch van start was gegaan.

Als opmaat naar de werkweek aan onze eendenkooi in Macharen en óók om onze vrijwilligers kennis te laten maken
met een nog in bedrijf zijnde eendenkooi, had Landschapsbeheer Oss op donderdag 23 april een excursie georganiseerd naar de eendenkooi in Batenburg, die in beheer en
onderhoud is van Geldersch Landschap & Kastelen.

Ruimte voor de rivier
Ongeveer 60 mensen grepen de gelegenheid aan om te
zien hoe ver de aannemer, die half januari begonnen was
met het afgraven van de voormalige maisakkers, al gevorderd was. Het werkgebied is namelijk geheel afgesloten
voor buitenstaanders en zal pas na de oplevering eind
2016 voor bezoekers opengesteld worden. Na een uitleg
over de werkzaamheden door Ronald Gersthuizen van
Rijkswaterstaat en Jos Rademakers, ecoloog-ontwikkelaar
(die het ontwerp voor de nieuwe Hemelrijkse Waard
maakte), werden drie groepen wandelaars geformeerd, die
gegidst door Ronald, Jos en Lianne Schröder van Natuurmonumenten, aan een circa twee uur durende wandeling
begonnen. Elk van die gidsen had natuurlijk zijn eigen verhaal inzake het gebied. Lopend over de nog veelal vlakke
en met maisstoppels bedekte akkers, met hier en daar al
wel een aanzet van een geul, kreek of een verhoging, was
het vreemd om je voor te stellen hoe dit grote, nu nog
grotendeels kale gebied van 250 ha (450 voetbalvelden) er
in 2017 uit zal zien, als het is omgetoverd in een waterrijk
natuurgebied met geulen, kreken, ooibossen en spannende struin- en wandelpaden. Imponerend was ook om
dicht langs het aan de Maas afgemeerde grote zandschip
te lopen, dat als basis dient om ruim een miljoen kuub afgegraven klei per schip te vervoeren naar de steenfabriek
voor dakpannen of naar de Kesselse Waard, die daarmee
van 30 meter naar 3,5 meter zal worden ontdiept. Ook
wordt nog klei gebruikt om dijken te verstevigen. Imponerend waren ook een aantal omgetrokken bakenbomen. Die
zullen later, als de grote nevengeul met natuurvriendelijke
oevers gegraven is, daarin vastgeketend aan zware betonblokken, voor een spannend onderwaterbiotoop gaan zorgen voor paaiende vissen, kleine waterdieren en waterplanten. Bij de symbolische start van het werk, dat deel uit
maakt van het project “Ruimte voor de rivier “, werden al
enkele van die boomstammen als openingshandeling verankerd. De nieuwe inrichting van het gebied levert prachtige natuurwaarden op en de waterkwaliteit verbetert.

Daarnaast levert het een betere bescherming bij hoogwater. Door meer ruimte te maken voor de rivier zal de waterstand bij hoogwater zo’n 4 centimeter lager zijn dan
voorheen! (DR)

Ooit 1.000 kooien
Onze groep van 24 mensen werd, bij schitterend weer,
ontvangen door Hans Hengeveld, beheerder Rijk van Nijmegen van Geldersch Landschap & Kastelen. Na een uitleg
over de kooi en het werk van de kooiker met bijbehorend,
historisch vaktaal, in het oude kooikershuisje, aan de hand
van tekeningen, startte een lange wandeling met deskundige uitleg van Hans door het gehele kooigebied. De
prachtige eendenkooi is één van de 24 kooien die de provincie Gelderland nog rijk is. Daarmee staat die provincie
op de tweede plaats van de in totaal 118 kooien die ons
land nu nog telt. Friesland heeft er nog 28 en Brabant
staat met 12 exemplaren op de zesde plaats. In de provincies Drenthe en Limburg zijn helemaal geen kooien meer.
Van die 18 kooien zijn er nog 48 in particulier bezit, de
rest is in handen van natuurorganisaties of Provinciale
Landschappen. Lang geleden, toen het kooikersvak nog
volop beoefend werd, telde ons land zo’n 1.000 eendenkooien!
Schitterend natuurgebied De Batenburgse eendenkooi is er
één van het zogenaamde roggenei-model en heeft een oppervlakte van 4 hectare, waarvan 1 hectare water. De rest
is een prachtig natuurgebied, met slootjes, greppels, struwelen, bloemen en vooral met héél veel zeer oude knotbomen, zoals wilgen, essen en eiken. Talloze vogels, kleine
zoogdieren en insecten vinden er een ideaal biotoop.
Rondom de eendenkooi geldt een stiltegebied van 753 meter. En die rust wordt strikt bewaakt door een tweetal
vaste medewerkers, waaronder Hans Hengeveld en een
viertal vrijwilligers, die er één ochtend in de week aan het
werk zijn ter ondersteuning. De kooi, waarin tijdens het
vier maanden durende seizoen een beperkt aantal eenden
gevangen wordt (grotendeels voor het ringen en voor een
klein deel voor de consumptie) wordt beheerd zoals hij er
in 1900 uitgezien zal hebben en onderhouden met zoveel
mogelijk eigen of streekgebonden materialen. Aan de hand
van oude topografische kaarten is te zien dat de vorm van
de kooi en de lengte van de vangpijpen (ook wel kelen genoemd) sinds 1820 nauwelijks veranderd is. De lengte
van... (lees verder op pagina, tweede kolom 9).
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Kort
Nieuws
Aantal buurttuinen
in Oss groeit
Was de buurttuin BergbOss in
het Berghkwartier in 2013 de
eerste buurttuin in Oss, inmiddels zijn er nu al zes, terwijl
er nog plannen zijn voor nog
enkele tuinen over enige tijd.
Stadse boeren
Er kwamen dit jaar in Oss vijf
stadstuinen bij, namelijk in de
Brederostraat (nabij de Sterrebosflat) in de Ruwaard, de
“Talenttuin” van Vivaan aan de
Berghemseweg 9 (naast de
Visserskerk), de Stadstuin
@Paulus (bij de voormalige
Pauluskerk aan de Oude Litherweg 2), de Krinkelhoektuin
(halverwege de Brabantstraat)
en de Buurttuin Ridderstraa (op
de hoek van de Ridderstraat en
de Wethouder van Eschstraat ).
Ook sloot de tuin van NMEcentrum/kinderboerderij De
Elzenhoek zich aan bij het op 6
juni opgerichte platform “Stadse
boeren”. Er zijn nog plannen
voor een buurttuin aan de
Wetering ,de Oijenseweg, de
Zeeheldenbuurt en bij zorgcentrum de Ministerhof in de
Ruwaard. De buurttuinen
haakten met een open dag op
zaterdag 6 juni in op de
landelijke “Dag van de
Stadslandbouw”. Ook Landerij
vanTosse zette die dag de poort
wijd open.* Op de open dag
werden de zes stadsbuurttuinen
bezocht door een aantal raadsleden tijdens een gezamenlijke
fietstocht. Het platform Stadse
boeren Oss hoopt binnen enkele
jaren uit te groeien tot zo’n 10
tuinen. (DR)

Jos Koolen
kreeg een bon
Onze vrijwilliger Jos Koolen werd
bij het streekontbijt op de Wal
op 6 juni, door de fotograaf van
Regio Oss apart op de foto
gezet. Die foto, compleet met
boerenzakdoek en petje, stond
op een opvallende plaats in de
krant van 10 juni en Jos hield er
nog een cadeaubon van €22,50
aan over ook! Nog gefeliciteerd
Jos! (DR)

Parthenontempel
in Megen

Bijen blij in
Piekenhoef

“Memorial bank”
in de Stelt

Tot half september is nabij de
veerstoep in Megen een enorm
kunstobject te bewonderen:
“Parthenon aan de Maas”. Het
is een kopie op ware grootte
van de beroemde Griekse tempel op de berg Acropolis en is
70 meter lang, 32 meter breed
en 16 meter hoog. Deze tempel is echter niet van steen,
maar van bamboestokken en
elastieken!

Op 29 april werden de eerste
bloemenzaden gezaaid voor
het project “Bloemen voor bestuivers in de Piekenhoef”. Dat
gebeurde midden in de bloemenwijk. De bloemen zorgen
er voor meer voedsel voor
bijen en andere bestuivende
insecten.

Op de kruising van de Koningsweg met het zandweggetje dat
naar ons hopveld leidt, staat
sinds half april een robuuste
houten zitbank met daarop een
klein koperen plaatje met de
tekst: “Kijk en zie hoe mooi het
is” met daaronder de naam van
een overleden buurtgenote.

Geluidswave en
Kunstpodium
De tempel, een “community
art” project van kunstenaar
Antoon Versteegde uit Volkel
en initiatiefnemer Jan Willem
Rodenburg, is een “tussenstop”
naar de veel grotere (260 meter lange) Luxortempel, die
men in 2017 op dezelfde plaats
hoopt te realiseren. “Parthenon
aan de Maas” is een deelproject van het tweejaarlijkse zomerfestival “Mater Mosa”, dat
dit jaar zijn eerste editie beleeft en met muziek, kunst,
theater, folklore en streekactiviteiten, langs 925 kilometer
Maasoever, alle mensen langs
de rivier met elkaar gaat verbinden. Het festival werd op 30
mei geopend met een “geluidswave” langs de rivier d.m.v.
kerkklokken, scheepshoorns en
fanfares,vanaf de bron bij
Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk
tot aan de monding bij Hoek
van Holland. Na die openingswave startte de bouw van het
Parthenon, waarvoor zich zo’n
600 vrijwilligers aanmeldden,
op 11 juni. De tempel wordt op
donderdag 2 juli om 20.30 uur
geopend met de voorstelling
“De Grieken” door MAAS Theater en Dans uit Rotterdam.
Daarna volgt tot en met zondag 5 juli een serie evenementen op het tempelterrein en op
het podium van het in Megen
aangemeerde theaterschip
“Mater Mosa”. (DR)

www.matermosa.eu

Vervolg “Excursie
Batenburgse
Eendenkooi
…de kelen is nu wat langer en
iets meer gebogen dan toen.
Na afloop van de twee uur durende excursie bedankte Ronald Widdershoven Hans Hengeveld voor zijn zeer interessante informatie en bood hem
een fles wijn en enkele VanTosseproducten aan. (DR)

Voor- en najaarbloeiers
De wijk Piekenhoef in Berghem
ontwikkelt zich tot een groene
woonwijk. Op de plekken waar
nog gebouwd moet worden ligt
de grond braak en wordt al
enige jaren mais gezaaid. In
plaats van mais is er nu 2 hectare ingezaaid met bloemen
voor bestuivende insecten zoals vlinders, hommels en bijen.
Het gaat om bloemen die veel
nectar en/of stuifmeel leveren
en die in het voorjaar en najaar bloeien. Bijvoorbeeld
boekweit, gele mosterd, koriander, karwij, korenbloem,
dille, borage, lupine en honingklaver. (DR)

Natuurspeelbos
Klauterwoud
Op zondag 10 mei hebben burgemeester Wobine Buijs en
mevrouw Maureen van Lanen
de naam van het nieuwe natuurspeelbos bij Hoessenbosch
onthuld. Het speelbos kreeg de
naam Klauterbos, die werd gekozen uit een aantal inzendingen die inwoners van Berghem
in “het Trefpunt” hadden ingediend.
Ingang van Maashorst
Het speelbos is een initiatief
van de gemeente Oss en ontwikkeld in overleg met Theater
Hoessenbosch, dorpsraad
Berghem, de buurt en in samenwerking met de vrijwilligers van Bos en Natuurbeheer. De Maashorst heeft al
drie natuurpoorten, zoals de
Kriekeput, het Bomenpark en
de Heische Tip. Met het natuurspeelbos wordt ook deze
ingang van de Maashorst aantrekkelijk. Kinderen kunnen
hier heerlijk spelen. Ouders,
opa’s en oma’s kunnen uitrusten en toekijken op de zittafels
en stammen. Het speelbos bestaat uit diverse speeltoestellen van hout, zoals stapstammen, zigzagpalen, heksenkring, brugje over slootje, een
pomp waar water door boomstammen naar beneden loopt,
een dassentunnel en een touwparcours tussen een aantal bomen. (DR)

Bank één met de natuur
Het bankje is er geplaatst als
herinnering aan Annie Blonk
van Berkel, die na een ongeneeslijke ziekte in september
vorig jaar op 58 jarige leeftijd
overleden is. Annie wandelde
veel in de Stelt, maar óók vaak
met haar man Kees in Engeland tijdens vakanties. En daar
zagen ze in de natuur vaak de
zogenaamde “Memorial
Banks”, geplaatst als herinnering aan een dierbare overledene. Annie en Kees zeiden
toen wel eens tegen elkaar:
“Dat zou in ons land eigenlijk
óók moeten kunnen”. Helaas
werd die gedachte snel realiteit
toen Annie overleed. De herinneringsbank heeft een natuurlijke uitstraling en is door de
fabrikant gemaakt met inlands
hout van Staatsbosbeheer.
Toen Kees een drietal van dit
soort bankjes in de nieuwe
groenstrook tussen de Verdistraat en de Wagenaarstraat
zag staan, wist hij dat het zó’n
bank moest worden en de eigenaar van de grond in de
Stelt en de gemeente Oss verleenden daarna gelukkig alle
medewerking. (DR)
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Eerste
hooibergendag

Op zondag 26 juli organiseert
Stichting Hooibergen Landerd
e.o. voor de eerste keer de
Landerdse hooibergen dag. Dit
in opdracht van de gemeente
Landerd en met medewerking
van Platform Toerisme
Landerd.
Gastvrij welkom
De hooibergen dag start om
10.30 uur met de officiële
opening door burgemeester
Bakermans van Landerd in de
hooiberg van de familie Ottens
aan Voor-Oventje 29 in Zeeland. Alle aanwezigen bij die
opening krijgen een hooibergtas met inhoud. Op de hooibergen dag wordt de nieuwe
hooibergenroute geopend. Die
route voert langs alle - ca. 20 hooibergen in de regio, zoals
Schaijk, Zeeland, Velp,
Escharen, Volkel, Boekel, Reek,
Huisseling en Langenboom. U
kunt, naar eigen behoefte en
vanaf elk punt van de route, de
tocht per auto, per fiets of te
voet (verkorte route) langs alle
hooibergen afleggen.
Alle hooibergen die deelnemen
aan de route zijn geopend van
11.00 tot 18.00 uur en zijn
gratis te bezichtigen. Dit is een
unieke kans om hooibergen
van binnen te bekijken, óók die
welke normaliter niet opengesteld zijn.
Onderweg zijn ook vier rustpunten, met gratis koffie, thee
of frisdrank, waar u verast
wordt met allerlei activiteiten
en waar de eigenaar van de
hooiberg u graag alles vertelt
over de hooiberg en de vele
mogelijkheden ervan. Flyers
van de route zijn op 26 juli
verkrijgbaar in alle opengestelde hooibergen en zullen
ook ruim vooraf beschikbaar
zijn op diverse punten in
Landerd en te downloaden zijn
op de website. (DR)
www.vvvlanderd.nl
www.stichtinghooibergen.nl

Kunst aan de Maas
Voor de derde keer in successie wordt weer de manifestatie
“Kunst aan de Maas ”gehouden. De organisatie is weer in
handen van Stichting Maasmeanders, kunstcollectief K 26
(met subsidie van de gemeente
Oss) en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur
(BKKC). Het “Landkunstproject” werd op 13 mei officieel
geopend door wethouder Frank
den Brok.

Grote diversiteit kunst
Tot en met september zijn er
langs de oevers of in de directie omgeving van de Maas van
Lithoijen tot aan Ravenstein
een aantal kunstwerken te
zien, die allemaal geïnspireerd
zijn op het landschap en de
historie van het gebied. Naast
nieuwe werken kunt u óók het
winnende ontwerp van vorig
jaar “Schakel 304” van Hans
van Gerwen nog eens bekijken,
want Waterschap Maas en Aa
heeft het werk een definitieve
plek gegeven op het verhoogde
snijvlak van de Wildsedijk en
de Marensedijk in Maren-Kessel. Op bijgaande foto het
knalgele beeld “Met beide voeten op de grond ”van Frans
van Hintum, nabij de pont Megen-Maasbommel. (DR)

Derde brouwerij
in regio

Uitdunnen van
bossen in najaar

Naast de twee al lang bestaande regionale brouwerijen t.w.
Speciaalbierbrouwerij Oijen in
Oijen en de Muifelbrouwerij in
Berghem, is sinds enige tijd
óók Henry Thissen in Lith als
brouwer actief!

In de zuidelijke geledingszone
van Oss, o.a. in de Stelt, de
Geffense Bosjes en bij de
Docfalaan zijn al geruime tijd
geleden talrijke bomen voorzien van een oranje cirkel,
kruis of groene stip.

Aloude Hertha-bier
Henry Thissen bouwde recent
een brouwerij aan het Brouwerspad 26a, vlak bij de plaats
van de voormalige brouwerij ’t
Hert die daar tot 1952 het bekende Hertha-bier brouwde. Na
een aanloopperiode van enkele
maanden zal hij in de nieuwe
brouwerij vanaf 22 juni op
grote schaal ambachtelijke
bieren gaan brouwen.
Allereerst het oude Hertha-bier
volgens oud recept, maar
daarnaast ook dubbel, tripel,
blond, stout- en bokbier. Henry
brouwt één keer per week, óók
voor collega brouwers met een
capaciteitstekort. Ook houdt hij
proeverijen en geeft hij rondleidingen. De nieuwe brouwerij
hield op 7 juni een open dag.
(DR)

Nieuwe aanplant voorjaar
2016
De gemeente Oss wilde die
bossen de afgelopen winter uitdunnen en markeerde de
stammen in afwachting van de
kap. Het bedrijf dat het hout
zou kopen, kon dat destijds
echter niet verkopen aan de
houtverwerkende industrie omdat die al een overschot aan
hout had en daarom werd de
kap uitgesteld. De bedoeling is
nu dat die kap in november zal
plaatsvinden. De open plekken
die ontstaan na de kap, zullen
dan in het voorjaar van 2016
weer worden aangeplant met
nieuwe soorten bomen. Dat
komt de diversiteit van bos en
ondergrond ten goede. Het afgezaagde hout in het Geffense
Bos zal overigens in het bos
blijven liggen. Dit dode hout is
geschikt voor insecten, vogels,
kleine zoogdieren, planten en
mossen. (DR)

Heeft u al betaald voor de
Vriendenclub Landschapsbeheer Oss?
Talloze leden van onze vriendenclub hebben hun contributie voor 2015 al betaald, maar tóch zijn er van de 280
vrienden nog velen die hun jaarlijkse bijdrage nog niet
overmaakten.
Mocht ú nog niet betaald hebben, dan vragen we u
vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen.

www,kunstaandemaas.nl

U kunt betalen op bankrekening NL94 RABO 0170 4198
94 t.g.v. penningmeester Landschapsbeheer Oss o.v.v.
”vriendenclub 2015”. De minimum bijdrage bedraagt
nog steeds €8,00 per jaar. Maar gelukkig maken héél
veel vrienden een hoger bedrag over, zodat daardoor de
kosten van het drukken en verzenden van onze nieuwsbrief voor een groter deel door de contributies gedekt
worden! (DR)
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Hendrik Hoeksema
kreeg boom en
bankje
Bij zijn afscheid op 28 januari
vroeg ex-wethouder Hendrik
Hoeksema zijn gasten om een
bijdrage te willen doneren voor
een nieuwe boom bij NME-Centrum/kinderboerderij De Elzenhoek. Zo zou heel Oss plezier
van zijn afscheidscadeau kunnen hebben.
Extra verrassing
De giften stroomden toe op
een speciale bankrekening en
zodoende mocht Hendrik op
zondag 22 maart zijn afscheidsboom, een fraaie linde,
op het erf van de kinderboerderij in de grond komen zetten. Het NME-Centrum had
daarbij nog een grote verrassing voor hem in petto. Men
had namelijk nog een heel
mooie boombank laten maken,
die rondom de nieuwe boom
werd geplaatst en die naar
Hendrik Hoeksema werd vernoemd. (DR)

Weer haagplantsoen de grond in
Voor het derde jaar in successie hebben onze vrijwilligers
rond half april weer enkele duizenden struiken en boompjes
aan de grond toevertrouwd in
de Stelt en bij een “wadi” op
industrieterrein Vorstengrafdonk.
Grote variatie
Dit jaar was de plantactie geen
cadeautje van Yves Rochers
actie “Plant for the planet”, zoals in 2013 en 2014, maar
hadden we zelf besloten om de
in die jaren ingeplante houtsingels in te boeten, omdat er,
vooral door konijnenvraat en
grote droogte, veel verloren
was gegaan van wat toen geplant was. Ging het de vorige
jaren steeds om zo’n 4000
stuks plantgoed, dit jaar liep
de teller op tot ruim 5500
stuks, verdeeld over ruim 30
verschillende soorten en rassen. Daaronder nam de meidoorn met 775 exemplaren de
grootste plaats in, gevolgd
door de rozen met 500 en de
prunussen met 400 stuks. Verder gingen o.a. de grond in:
hazelaar, kornoelje, lijsterbes,

liguster, mispel en de boomsoorten: es, linde, beuk, eik,
iep, berk, els en aak. Nu maar
hopen dat de konijnen en het
weer ons welgezind zijn de komende tijd! (DR)

Marianne Thieme
groenste politicus
2015
Marianne Thieme, fractieleider
van de Partij voor de dieren, is
tijdens de uitzending van
“Vroege Vogels” op 10 mei uitgeroepen tot groenste politicus
van 2015. Marianne liet tijdens
die door Natuurmonumenten
georganiseerde verkiezing de
andere finalisten Liesbeth van
Tongeren (Groen Links) en Ernest de Groot (Water Natuurlijk) achter zich.
Nationaal natuurnetwerk
Marianne zet zich als kamerlid
van de Partij voor de dieren
met hart en ziel in voor dierenwelzijn, natuurbehoud en milieuproblemen. Zij maakt zich
bijvoorbeeld sterk voor het afmaken van een nationaal natuurnetwerk en het creëren
van robuuste natuur. Ook
strijdt zij voor duurzame landbouw in Nederland. Zaken die
Natuurmonumenten van groot
belang vindt. (DR)

Nieuwe
Maasnatuur
wordt gefilmd
Ruben Smits, regisseur en cameraman van de imposante, in
de Oostvaardersplassen opgenomen natuurfilm “De Nieuwe
Wildernis”, gaat de nieuwe natuurontwikkeling langs de Maas
in de gemeente Oss ook op
film vastleggen.
Levende rivier
Op verschillende tijden zal Ruben opnamen maken in de Hemelrijkse Waard tussen Oijen
en Lithoijen en de Kesselse
Waard bij Maren-Kessel om de
omvorming van dat gebied van
landbouwgrond naar nieuwe riviernatuur te volgen. De beelden die, naar we hopen, ook in
het tv-programma “Vroege Vogels” te zien zullen zijn, zullen
gebruikt worden voor een
nieuwe natuurfilm met als titel
“Levende rivier”. Daarin vaart
een man met zijn kano naar de
zee. Ruben maakt daarvan in
elkaar overvloeiende beelden
die hij zelf “slow-tv” noemt.
(DR)
Bron: Brabants Dagblad

Gemeente Oss
wint HAS-Award

Lith heeft nieuw
VVV-agentschap

Gemeente Oss heeft de HASAward gewonnen. Dinsdag 16
juni kreeg burgemeester Wobine Buijs-Gloudemans de
award uitgereikt uit handen
van Dick Pauwels, voorzitter
college van bestuur HAS Hogeschool. Gemeente Oss won in
de categorie Duurzame samenwerking. Naast de grote eer
kreeg Oss ook een kennischeque met een waarde van
€2.500.

Vrijdagmiddag
22 mei werd in
de winkel van
het Lithse Bakkertje in Lith,
naast de befaamde snoek, een nieuw VVVagentschap geopend. Dat
agentschap werd door het bakkertje overgenomen van de familie Verhoeven.

Osse agrifood keten
De HAS en de gemeente Oss
werken regelmatig samen aan
het verbinden van nieuwe kennis aan ondernemers in Oss.
Zo brachten drie studenten in
2014 de agrifood keten hier in
kaart en in het najaar organiseerde HAS en de gemeente
Oss samen de HAS Bachelor
Class, waarbij 43 studenten
een visie op Oss in 2030 ontwikkelden. Een bijzonder geslaagd en innovatief project!
Ieder jaar organiseert de hogeschool een brede ontmoeting
tussen de HAS en haar relaties,
het HAS Year Event. Centraal
tijdens het event staat de uitreiking van de HAS Awards
2014. Deze worden uitgereikt
in de categorieën Jong Talent,
Beroepsopdracht en Duurzame
samenwerking.
Gemeente Oss won de award
voor de categorie Duurzame
samenwerking. Ook Bavaria uit
Lieshout en Bayer CropScience
uit Haelen waren voor deze
award genomineerd. Tot 14
juni kon iedereen een stem uitbrengen op de genomineerden.
43 studenten van zeven verschillende opleidingen bij HAS
werkten tien weken op locatie
in Oss met acht ondernemers,
de “Kracht van Oss” en de gemeente aan een toekomstvisie.
Ook Landschapsbeheer Oss
was één van die acht ondernemers, waarbij Henk Smouter
op trad als coördinator van
Landerij VanTosse. In het project brachten ze het ondernemerslandschap van Oss in
2030 in beeld. Een geslaagd
project, dat afgelopen november is gepresenteerd aan een
volle zaal in theater De Lievekamp. (DR)

Met terras aan de Maas
Bezoekers aan Lith, maar natuurlijk óók de dorpsbewoners,
kunnen in de bakkerij met ambachtelijk gebakken brood en
banket nu dus ook terecht voor
alle VVV-producten, zoals fiets
-en wandelkaarten en VVVbonnen en brochures van ondernemers uit de streek. Maar
ze kunnen er óók van een kop
koffie en wat lekkers genieten
in de gezellige lunchroom of op
het terras, dat uitzicht biedt
over de Maas en de uiterwaarden.
Gastvrouw Heidi van Oorschot
en haar team zullen de toeristen aan Lith graag alles over
de bezienswaardigheden in hun
dorp aan de rivier vertellen!
(DR)
info@lithsebakkertje.nl
www.lithsebakkertje.nl

Drukte op Dag van
Kinderboerderij
Zondag 31 mei werd weer de
jaarlijkse dag van de kinderboerderij gehouden in NMEcentrum/De Elzenhoek in Oss.
Zo’n 2500 bezoekers vermaakten zich er prima bij tal van activiteiten, waarbij vooral het
spectaculaire ganzendrijven
heel veel toeschouwers trok. Er
waren tal van standjes met interessante en lekkere dingen,
vooral ook voor de jeugd. Ook
enkele commerciële stands zoals van Tuinderij ’t Tuureind,
v.d. Voirle paddenstoelen uit
Berghem en Ecoplaza, Landschapsbeheer Oss en Landerij
vanTosse deden goede zaken.
(DR)
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Uitzendingen
Gemist bij
Omroep Walraven
Stichting Omroep Walraven uit
Ravenstein verzorgt televisieen kabelkrantuitzendingen in
Ravenstein, Herpen, Overlangel en Neerloon. Regelmatig
heeft Walraven lange filmverslagen over de natuur of natuurprojecten in de regio, die
ook voor de kijkers buiten het
uitzendgebied interessant zijn.
Die items zijn op “Uitzending
gemist” dan nog terug te kijken, zelfs tot januari 2011.
Actuele onderwerpen
Van februari tot en met mei
2015 noteerden we 12 mooie
actuele onderwerpen o.a. over
Keent (2 x), natuurproject de
Rijt bij Dennenburg-Deursen,
de herinrichting van de Hemelrijksewaard bij Oijen (2 x), de
plantactie op de Maashorst, de
boomfeestdag bij het Ganzenven, de manifestatie “Kunst
aan de Maas” en enkele uitzendingen uit de serie “Natuurlijke
streken”, waaronder Herperduin. (DR)

IVN excursies
Zondag 5 juli organiseert IVN
een publiekswandeling van 5
kilometer (2 uur) met als
thema: “Op zoek naar eetbare
producten in de natuur”. Verzamelen om 14.00 uur bij tuinderij vanTosse aan het Laantje
van Cumberland. Aangeraden
wordt om met de fiets daar
naar toe te komen i.vm. de beperkte parkeermogelijkheid in
de tuin.
Zondag 26 juli is er een natuurfietstocht met als thema:
“Dat gaat naar den Bosch toe”
die, voorzien ven een vleugje
cultuurhistorie, via Geffen naar
den Bosch en het Bossche
Broek gaat. Start om 10.00 uur
vanaf het Dorpsplein in Geffen.
Zondag 9 augustus houdt IVN
een lange afstandswandeling
van 15 kilometer over de bloeiende hei, waarover ongeveer 6
uur gelopen wordt. Start om
10.00 uur aan de Palmstraat/Nistelrooisebaan in
Schaijk, voorbij de plassen en
camping De Maashorst.
Zondag 6 september om
10.00 uur is er een vlinderwandeling. Informatie volgt nog via
de website en de lokale media.

Wandelingen
Maasland Gilde

Zandsculpturen
Festival

Het Maasland Gilde heeft de
komende periode twee wandelingen op het programma
staan. Weer met Toon Voets
van de Vogelwerkgroep van
het I.V.N als gids.

Zaterdag 2 mei werd onder de
sheddaken van het voormalige
Bergossterrein aan de Oostwal
in Oss de tweede editie van het
Zandsculpturen Festival Oss
geopend. Dat eerste weekeind
werden er al meer dan 1.000
bezoekers geteld!

Aanmelden verplicht
Vrijdag 3 juli gaat de wandeling naar het zuidelijkste deel
van de Groenendijk bij Berghem en vrijdag 4 september is
het Gat van de Dam langs de
Hertogswetering tussen Lith en
Oss aan de beurt, een natuurgebiedje dat is ontwikkeld door
Waterschap Aa en Maas op een
vroegere stortplaats van bermmaaisel. De wandelingen starten om 14.00 uur en duren tot
ongeveer 16.00 uur. De kosten
voor deelname bedragen 2,50
euro per persoon en aanmelden is verplicht via maaslandgildeoss@hetnet.nl. Het verzamelpunt van de wandelingen is
altijd voor het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6
in Oss. Van daar gaat men om
13.30 uur met gecombineerd
vervoer naar de plaats van bestemming. Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de locatie
rijden, kijkt u dan op de website van het gilde. (DR)

Een reis door de tijd
Op het zandsculpturen festival,
dat als thema kreeg “Een reis
door de tijd”, zijn 35 reusachtige zandkunstwerken tot wel 8
meter hoog te zien, die vervaardigd werden door 17 nationale en internationale zandkunstenaars. Ze gebruikten
daarvoor maar liefst 1 miljoen
kilo zand. Het festival, dat naar
men hoopt zo’n 60.000 bezoekers zal trekken, (de eerste
editie telde er 45.000) is elke
dag te bezoeken van 10.00 tot
18.00 uur en duurt tot en met
4 oktober. De horeca bij het
festival is weer in handen van
Speciaalbierbrouwerij Oijen.
(DR)

www.omroepwalraven.nl
www.zandsculpturenbrabant.nl
www.ivn.nl
Frank van Dorst | 06-52483313
frankvandorst@home.nl

www.maaslandgildeoss.nl

- Zij verzorgden het streekontbijt BROWNIES & DOWNIES | H.32 | RUIG | CITY HOTEL
LA COLLINE | DE NIEUWE WERELD | DE BODEGA
VOOR AF EN TOE | DE WINKEL | CORETTO
VAN BERKEL IJSSALON | IPEK PATISSERIE
TUUREIND | KAASHUIS OSS | BUURTTUIN BERGBOSS
TELICIOUS | PUUR & EIGEN | EKOPLAZA
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Tuinen Demen
weer open!
Het tuinseizoen van de Tuinen
in Demen is weer geopend. Tot
en met 13 september kunt u er
elke donderdag en zondag terecht van 11.00 tot 17.00 uur
tegen een toegangsprijs van
4,50 euro. Groepen kunnen
ook op andere dagen, op afspraak, komen.
De hele maand is het weer
vuurpijlenmaand. Nieuw dit
jaar is een perk met 25 soorten vlinderstruiken. Gebleven
is de overheerlijke high tea, die
de Tuinen elke zondag serveert
in de maanden augustus en
september, na inschrijven via
de website. (DR)
www.detuinenindemen.nl

P.S.: Lees ook de reportage
van acht pagina’s over de Tuinen in het juninummer van
“Groei & Bloei”.

Molen Nijverheid
finalist Brabantse
Dorpen Derby
Stichting de Ravensteinse Molen is met haar plan om molen
de Nijverheid, inclusief het bijgebouw, om te vormen tot een
multifunctioneel cultureel bezoekerscentrum met nog acht
andere dorpen doorgedrongen
tot de finale van de Brabantse
Dorpen Derby, de leefbaarheidswedstrijd van de provincie. Deze vierde editie staat dit
jaar in het teken van de cultuur.

Leefbaarheid is essentieel
Aan de voorronde van de derby
deden in totaal 92 dorpen mee,
die allemaal hoopten om met
de hoofdprijs van 25.000 euro
of met de tweede of derde prijs
van respectievelijk 10.000 en
7.500 euro hun ingediende
plan voor een culturele activiteit in hun dorp geheel of gedeeltelijk te kunnen realiseren.
Maar de jury o.l.v. gedeputeerde Brigitte van Haaften selecteerde streng! En nu kan
Ravenstein dus de strijd aangaan met de acht andere finalisten t.w. den Hout, Gilze,
Heeswijk-Dinther, Heeze, Nispen, Sint Agatha, Sterksel en
Stevensbeek. De finalisten krijgen elk 10.000 euro en de begeleiding van een professionele
begeleider om hun plannen
verder uit te werken. Vanaf 19
september zijn de verrichtingen van de finalisten in een
wekelijkse TV-serie op Omroep
Brabant te volgen en kan het
publiek stemmen op één van
de kandidaten. Op 12 december wordt daarna “live” de winnaar van de Derby bekend gemaakt. Mocht Ravenstein winnen, dan kan begonnen worden met de uitvoering van het
plan voor een nieuw bezoekerscentrum. Met een streekproductenwinkel, een stadsbrouwerij, een kleine expositieruimte, een bakhuisje met een
steenoven en wellicht ook een
nieuwe ruimte voor Omroep
Walraven, die nu al in het molencomplex gehuisvest is. De
molen wordt óók een ontmoetingsruimte voor verschillende
activiteiten van de Cultuurwerkgroep en de Heemkundekring en zal daarnaast het
startpunt zijn van rondleidingen en stadswandelingen. En
“last but not least”, het project
zal werkgelegenheid bieden
aan jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt! (DR)
www.brabantsedorpenderby.nl

Houtverkoop Tolstraat
Gemengd hout
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd

€40/m3

Eiken
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd

€45/m3

Gemengd hout
Verzaagd, gekloofd, los gestort

€50/m3

Eiken
Verzaagd, gekloofd, los gestort

€55/m3

Gemengd hout
Verzaagd, gekloofd, gestapeld

€80/m3

Eiken
Verzaagd, gekloofd, gestapeld

€90/m3

Het hout is af te halen op dinsdagmorgen tussen 9.3012.00 uur op onze Landschapswerf, Tolstraat 3, Oss.

Zomer
Zou het dat worden? Op het moment dat ik
dit schrijf (eind mei na de Pinksteren) lijkt
het wel of de ijsheiligen vertraagd op bezoek
komen. Maar we klagen niet. Toen ik nog een
klein misdienaartje was in Limburg werd er
tijdens de IJsheiligendagen een processie
door het veld gelopen. Dan liep je drie ochtenden, om ca. 6 uur, met allemaal boeren
door het veld om te bidden voor een goed gewas en goede oogst. Af en toe, als het weer
gevroren had die nacht en de jonge aardappelplanten de blaadjes erg lieten hangen, dan
hoorde je regelmatig een boer tussen de
Weesgegroetjes en de Onze Vaders zachtjes
vloeken. Tegenwoordig wordt er niet meer zo
vaak of helemaal niet meer processie gelopen
om te bidden voor een goede oogst. Alles kan
overal tegen dankzij Monsanto. Of we daar
blij mee moeten zijn? Dat denk ik niet.
Maar ook dit jaar zal het wel weer een fantastische zomer worden, alles staat er goed
bij, het cranberryveld is enorm gegroeid en
de hop kruipt langs de draden langzaam omhoog. Iedereen is optimistisch, het weer
wordt beter, de economie groeit, de consumentenbestedingen nemen toe, evenals het
aantal vrijwilligers bij Landschapsbeheer.
Nu worden de voorbereidingen getroffen
voor de eerste open dag op de tuin, waar al
onze partners van het project Landerij VanTosse acte de presence zullen geven. Als u
dit leest is het achter de rug en hebben we
een fantastische week gehad in het kader
van de stadslandbouw.In de tuin gaan we
deelnemen aan het beschermingsproject
voor de steenuil. De wethouder zal dan een
uilenkast in de grote eikenboom hebben opgehangen en dan kunnen de steenuiltjes komen.
Er wordt hard gewerkt om de Osse natuur
mooi te houden, Eendenkooi en Ossermeer
zijn weer helemaal klaar voor de ontvangst
van wandelaars. Er werd daar zelfs een
eindexamenpraktijkproef afgelegd door
onze stagiaire Ginger. Van harte gefeliciteerd, want ik heb begrepen dat je bent geslaagd.
De vakanties komen er aan, wij gaan genieten van het mooie Nederland en verblijven
dan meestal op natuurcampings of bij de
boer. Op de Veluwe kamperen we zelfs binnen het wildraster, het lijkt me fantastisch
's morgens de deur van je caravan open te
doen en oog in oog te staan met een paar
reeën, herten of wilde zwijnen. Geweldig!
Daarna naar de wadden, ook zo'n fantastisch stukje Nederland. Ga genieten van al
het moois dat ons in Nederland wordt geboden. Veel vakantieplezier,
Vakantiegroeten van…
Beschouwer

14

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

Beregeningsinstallaties
www.regenopafroep.nl
RUIJS Tuintechniek
M 06-51286021

Houtversnipperservice
www.houtversnipperservice.nl

Bijenteeltmuseum - Imkerij
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss
Werkdagen en mededelingen
Werkschema 2015

Mutaties
Vrijwilligersgroep

Maand juli
Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24

In de periode van begin maart
t/m eind mei kwamen er weer
vijf nieuwe vrijwilligers bij, terwijl we er drie afvoerden. Het
totaal aantal vrijwilligers bedraagt nu 111

Maand augustus
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21,
vrijdag 28

De eerste twee nieuwelingen
waren Gerrit Hoefnagel (70) en
Hans Schippers (65) uit Oss,
die hun eerste werkervaring bij
ons opdeden op 18 maart in de
Werktijden
eendenkooi in Macharen. Op
De werktijd op de werkdagen is van 9.00-12.30 uur.
27 maart mochten we Gijsje
van der Aa (32), óók uit Oss,
Werklocatie en verzamelplaats worden tijdig per mail bekend gemaakt. Ook langere werktijden en extra werkdagen verwelkomen bij de schoonmaakactie langs het Burg.
wo rden per mail doorgegeven.
Deelenkanaal en bij de Rietgors. Op 30 april hadden we
Inlichtingen en aan- of afmeldingen
een intakegesprek met Charles
Inlichtingen en aan- of afmeldingen kunt u mailen naar werk Ontrop (64) uit Reek (die nog
groep@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@landschapsbeniet op een werkdag kwam) en
heer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368.
op 2 mei met Jan de Graaf
(62) uit Heesch. Jan werkte op
22 mei voor het eerst mee op
Telefoonnummers
Henk Smouter (algemeen/projectcoördinator) 06-54288252 de Erfdijk in Herpen. Afscheid
namen we van Sjaak van der
Tonnie van Hooff (coördinator beheer) 06-37456820 (ook
Donk (61) en Mariette Groottijdens de werkdagen).
hoff uit Oss en helaas ook van
Gijs van Ingen uit Reek, die op
Klusjesochtend
7 mei overleed. Naast de foto’s
Iedere dinsdag klusjesochtend op onze Landschapswerf
van Gerrit, Hans en Gijsje en
Jan ziet u hierbij ook nog Léonaan de Tolstraat 3, 5342 NH Oss tussen 9.00-12.00 uur.
tine Timmermans (67) uit Oss,
Telefoon 0412-474322.
die we al in december vorig
jaar aan u voorstelden. (DR)

Gerrit

Maand september
Zaterdag 5, vrijdag 11, woensdag 16, vrijdag 25

Nieuw houthok

Hans

Gijsje

Hier links een impressie van
ons nieuwe houthok op de Tolstraat. De opslagruimte is bestemd voor gezaagde planken
en is mede mogelijk gemaakt
door Jan-Wil Kremer en Frans
Hol. (DR)

Ginger geslaagd

Ginger Fairhurst, die een aantal maanden stage heeft gelopen bij Landschapsbeheer Oss,
is op dinsdag 19 mei met vlag
en wimpel geslaagd voor het
examen “Ecologie en Wildlife
”van het Helicon in Geldermalsen. Ginger heeft in 2013 óók
al eens stage bij ons gelopen.

Zes examenonderwerpen
Ginger moest ter afsluiting van
haar examen een praktijkopdracht uitvoeren. Ze had daarvoor op dinsdagmiddag 19 mei
een aantal werkzaamheden in
het Ossermeer aan de Macharenseweg uitgewerkt en daarvoor aan 10 van onze vrijwilligers gevraagd om haar bij de
uitvoering daarvan te assisteren. Die werkzaamheden betroffen het opruimen van afval
op het water (met een bootje)
en in het natuurgebied rondom
het oude zwembad, het maaien
van een wandelpad en rondom
voorzieningen zoals prullenbakken en bankjes met klepelen bosmaaier, het inzaaien van
een “driehoek“ met bloemrijk

graszaad, het vervangen van
wandelroutepalen en het repareren en verbeteren van een
stuw in één van de recent aangelegde watergangen in het
gebied. Naast de praktische
voorbereiding van het werk,
verzorgde Ginger óók de briefing aan de vrijwilligers. Ginger
wil na de vakantie naar de HAS
in ’s-Hertogenbosch om daar
de opleiding toegepaste biologie te gaan volgen. (DR)

Jan

Leontine

