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Kopij 

Wij nodigen graag iedereen uit om een bijdrage te schrij-

ven voor de nieuwsbrief! 
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties mailen naar 
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.  
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuws-
brief is 1 september 2018. 
 

Foto’s voorpagina 
Boven: Uitgemaaid wandelpad naar eendenkooi. (Foto Dick 
Roza) 
Linksonder: nieuwe wandelroute in de Stelt tussen Tilders-
weg en Nicolupad. (Foto Dick Roza) 
Rechtsonder: vrijwilligers vinden -tijdens de koffiepauze op 
een tropische werkdag -schaduw en verkoeling bij het  

entreepunt aan de Mugheuvelstraat”. (Foto Dick Roza) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ton Velders verhuisd naar Tiel 
 
Onze vrijwilliger van het eerste uur Ton Velders is op 19 
mei verhuisd naar Tiel, de stad waar hij in 1935 gebo-
ren werd en die al 300 jaar de bakermat is van zijn fa-
milie. 
 
Terug naar zijn roots 

Ton woonde gedurende 34 jaar in Oss, eerst 14 jaar in 
de Schaepmanlaan en daarna 20 jaar in de van 
Maanenstraat, beide in de wijk de Ruwaard. Maar omdat 
twee van zijn kinderen, twee kleinkinderen, twee zus-
sen, een broer en tal van neven en nichten aan de “an-
dere kant van de Maas” wonen en Ton geen familieban-
den meer met Oss had, besloot hij zijn eengezinswoning 

in Oss te verruilen voor een comfortabele flat op de be-
gane grond in een appartementengebouw in Tiel. Hij 

woont er midden in het centrum, vlak bij alle voorzie-
ningen, maar tóch met een schitterend uitzicht op veel 
groen en water. Ton zal nog zo vaak als hij kan op de 
dinsdagen naar de Tolstraat komen en misschien ook 
nog wel een keer aan een werkdag meedoen. Hij blijft 

dus voorlopig nog wel even in beeld bij Landschapsbe-
heer. We wensen Ton nog héél veel jaren in goede ge-
zondheid toe in zijn nieuwe woning. Zijn adres is: Ach-
terweg 99, 4001 MV Tiel. Zijn emailadres is:  
tonvelders@ziggo.nl Telefonisch is Ton te bereiken op: 
06-20894923. 

 
Dick Roza 
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Nieuws  

Landerij VanTosse 
 
Entreepunt  
Mugheuvelstraat gereed 
 
Nadat het eerste entreepunt van Landschapsbeheer Oss 
aan de Cereslaan op 28 juli vorig jaar gereed kwam, werd 
eind april van dit jaar het fraaie, uit kort gezaagde boom-
stammetjes opgebouwde tweede entreepunt aan de 
Mugheuvelstraat opgeleverd. 

 
Poort ook bijenhotel 
Het was best we even puzzelen om de boomstammen op 
de juiste manier op de juiste plaats te krijgen, maar dank-
zij het inzicht en de inzet van kraanmachinist René van 
Leuken van loonwerkbedrijf Van Erp was de klus in een 

dag geklaard. Een van zijn leukste werkjes, zei René. 

"Mooi dat gepuzzel met die grote brokken". Hierna volgt 
nog de afwerking: gaatjes boren in het hout, tussenlig-
gende holtes opvullen met kleinere stammetjes, klei en 
bamboestengels aanbrengen zodat wilde bijen er een plek 
kunnen vinden waar hun larven zich kunnen ontwikkelen. 
Voor het entreepunt is een kleine parkeermogelijkheid 

aangelegd en wordt het voorterrein van nieuwe, bloem-
rijke beplanting voorzien. Langs het wandelpad zijn, tus-
sen de twee poelen, aan weerszijden stammenmuurtjes 
opgetrokken als geleiding.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vooraanzicht van het entreepunt (Foto Henk Smouter) 

 
Dank aan medewerkers 
Het entreepunt heeft veel positieve reacties opgeroepen. 
Dan past het natuurlijk ook de credits te geven aan de 
ontwerper, buro MA.AN uit Rotterdam (dat ook het entree-

punt aan de Cereslaan heeft ontworpen, dank Martijn voor 
je inzet en meedenken), Baaijens Constructie uit Oss, dat 
het uit cortenstaal vervaardigde frame heeft gemaakt en 

geplaatst, Loonbedrijf van Erp uit Oss, dat de stammen op 
maat heeft gezaagd en in elkaar heeft gepuzzeld (uitste-
kend werk René) en de technische mensen van Land-

schapsbeheer Oss, Piet Geurts en Peter Nederkoorn, die 
het idee hebben uitgewerkt om de stammen in een stalen 
frame op te sluiten om zo een stabiele, veilige constructie 
te krijgen. 
 
Henk Smouter 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De stammenmuurtjes tussen de twee poelen (Foto Henk Smouter) 
 

Waar werkten we? 
 
Geen wilgen knotten meer de afgelopen drie maanden. Nu 
waren we vooral bezig met veelsoortig onderhoudswerk 
aan tal van bestaande projecten. 
 
Veel werk aan eendenkooi 

Zo werd het project Achterschaijkstraat afgemaakt en 
werd de Hamelspoel in Herpen weer op orde gebracht. Ook 
de archeologische projecten het “Vorstengrafmonument” 
en de grafheuvels op “Paalgraven” kregen hun onder-
houdsbeurt. Op Paalgraven werd op de “Galgenberg” een 
imitatiegalg geplaatst, als visuele herinnering aan het ge-

schiedkundige verleden. Ook het Vierwindenbos, ons al-
lereerste project, werd weer flink onder handen genomen. 
We haalden er ook nog 11 zakken met zwerfafval op! Ver-
der plantten we bomen en stuiken in de Stelt, herstelden 
er paden en plaatsten schapenrasters en routepalen. Ook 

verrees, aan de Mugheuvelstraat, eind april een fraaie toe-
gangspoort, bestaande uit kort gezaagde boomstamme-

tjes, die ook nog dienst doen als bijenhotel. De belangrijk-
ste klus was toch wel het aanbrengen van nieuwe betui-
ning van de twee vangpijpen en het vervangen van een 
boog in de eendenkooi in Macharen. De eendenkooi werd 
10 jaar geleden op 30 mei met veel vertoon geopend door 
toenmalig gedeputeerde van de provincie Onno Hoes. (DR) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anne Marie Bollen vernieuwt de beschoeiing van een vangpijp in 
de eendenkooi (Foto Tonnie van Hooff)
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Landschapsbeheer Oss 
gastheer bij zeer  

geslaagde opschoondag 

 

Op zaterdag 24 maart werd op het terrein van roeivereni-
ging Aross aan de Macharenseweg in Oss, onder grote be-
langstelling, de landelijke aftrap gegeven voor de 16e edi-

tie van de opschoondag van “Nederland Schoon”.  
 
Grote eer voor Landschapsbeheer 
Dat Landschapsbeheer Oss, in samenwerking met de ge-
meente Oss en met medewerking van Natuurmonumen-
ten, Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap, IVN, 
het project “Schone Maas” en Aross, dit jaar de startplek 

mocht zijn voor de landelijke opschoondag is een hele eer. 
Scoorden we in 2016 en 2017 bij de eerste twee edities 
samen met de gemeente Oss al hoge cijfers wat betreft 
het aantal locaties, vrijwilligers en de opbrengst, dit jaar 
waren de voorbereidingen van onze werkgroep die de op-
schoondag organiseerde, niet onopgemerkt gebleven bij 

de landelijke organisatie “Nederland Schoon.” Zodoende 

viel de keus van de start van de landelijke schoonmaakac-
tie op Oss!! En dat de start plaats vond bij Aross, had te 
maken met het feit dat de actie dit jaar voor een groot ge-
deelte gericht was in het opruimen van zwerfafval langs de 
binnenwateren. Vandaar dat van de in totaal vijftien op-
ruimlocaties in onze gemeente er zeven langs de oevers 

van het Burg. Deelenkanaal, het havengebied en langs de 
Maas bij Kessel, Lith en Keent gesitueerd waren. Want al 
het zwerfafval, dat via de Maas in de Noordzee terecht 
komt, draagt er tenslotte aan bij dat de “plastic soup” in 
de oceaan steeds meer in omvang toeneemt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“De Mikmakkertjes” aan het werk bij het Burg. Deelenkanaal 
(Foto Dick Roza) 
 

Pizzapunt als beloning 
Het actieteam van Nederland Schoon had met banieren, 
spandoeken en posters rond de aanlegsteiger van Aross 
een optimale sfeer geschapen voor een grootse opening 

van de opschoondag. “Afvalbutlers” van Nederland Schoon 
ontvingen de bezoekers met koffie en “Osse Trotse” en er 
werden hesjes, handschoenen en afvalknijpers uitgedeeld. 
Onze partytent fungeerde daarbij als centrale plek van 
waaruit onze vrijwilliger en Arossman Frans Hol de actie 
namens Landschapsbeheer begeleidde. Na toespraken van 
burgemeester Wobine Buijs, wethouder Johan van der 

Schoot, voorzitter Ronald Widdershoven, Helene van Zut-
phen (dir. Nederland Schoon), Ernest de Groot (Water-
schap) en Joost Barendrecht  
(project “Schone Maas”) werd de officiële opening verricht 
met een slag op de gong van gemeentelijke mascotte 
“Osje” door één van de jonge MikMakkers*. Vervolgens 
zwierven de tientallen zwerfafvalophalers, inclusief de vijf 

sprekers, uit langs de kanaaloevers en gingen leden van 
Aross en zeeverkennersgroep Dorus Rijers met bootjes de 
rommel óp het water te lijf. Niet zonder resultaat, zo bleek 

na afloop van de actie om 12 uur. Een gigantische hoop 
zakken bewees het nut van de actie.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De groep uit Lith met hun opbrengst van de Opschoondag 
(Foto Tonnie van Hooff) 

 
Grote opkomst, óók van particulieren 

Maar niet alleen bij het Burg. Delenkanaal werd met groot 
succes langs het water gewerkt, óók bij de andere “water-
locaties”, zoals bij de Lithse Ham, Kessel en Keent haalden 
grote groepen vrijwilligers vreselijk veel rommel op langs 
de Maasoevers. Ook op de “boslocaties” in de Stelt, het 
Ossermeer, de Rietgors, de Geffense Bosjes, het Geffens 

Veld, het Docfabos en bij de Hertogswetering in Herpen 
(waar wethouder Kees van Geffen meedeed) werd natuur-
lijk hard gewerkt. Niet alleen door onze eigen vrijwilligers, 
maar óók door een vijftigtal particulieren, die inhaakten op 
de actie. Gezamenlijk vormden ze een opruimcorps van 
maar liefst 350 mensen. (Heel wat meer dan de 25 eigen 
vrijwilligers die bij onze eerste opruimactie in 2007 mee-

hielpen in de Stelt.) Alle medewerkenden kregen tijdens 
het werk een, door Albert Heijn gevulde, “Goody Bag” en 

werden na afloop getrakteerd op een grote pizzapunt van 
Domino. Maar laten we vooral ook de 28 scholen niet verg-
eten, die een week vóór de actiedag met maar liefst 3100 
schoolkinderen de omgeving van hun scholen al zwerfaf-
valvrij hadden gemaakt. Alle mensen die ervoor zorgden 

dat de dag perfect verliep, zoals al onze eigen vrijwilligers 
(met name Eric Megens en Hans Hurkmans), medewerkers 
van de gemeente Oss (Nienke Stein en Thys Roosmalen), 
de roeiers van Aross en particulieren, maar vooral toch 
onze coördinator Tonnie van Hooff en zijn assistente PR 
vrouw Annie Martens kunnen terugzien op een zeer ge-

slaagde opschoondag, die Landschapsbeheer Oss overal op 
de kaart heeft gezet.  
 
Dick Roza 
 
 *zie apart artikel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zeeverkennersgroep ‘Dorus Rijkers’ hielp met het opruimen van 
het kanaal (Foto Tonnie van Hooff) 
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Opschoondag in cijfers 

 

Het aantal locaties in Nederland waar op 24 maart zwerf-
vuil werd opgehaald bedroeg 2500, iets meer dan een jaar 
geleden. Er kwamen in totaal 130.000 vrijwilligers in actie, 

waaronder 80.000 kinderen. Een stijging van 17 % ten op-
zichte van vorig jaar. Met een gemiddeld aantal deelne-
mers van 52 per locatie komen Landschapsbeer Oss en de 
gemeente met maar liefst 350 deelnemers daar ver boven-

uit. Wat de totale landelijke opbrengst aan zwerfvuil was, 
is niet bekend. Evenmin is de opbrengst van Oss bekend, 
omdat de hoeveelheid niet gemeten of gewogen is. Het 
was wel reusachtig veel; de foto die van de berg rommel 
gemaakt is, zegt genoeg. Als we elk jaar méér inzamelen, 
is dat een slecht teken. De bedoeling is om steeds minder 

in te zamelen en meer op educatie te gaan richten. Van-
daar dat het van belang is om in de komende jaren nóg 
meer scholen te laten meedoen. 
 
Dick Roza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De totale opbrengst van de Opschoondag in Oss op de gemeente-
werf (Foto Tonnie van Hooff) 

 

VanTosse jams en sauzen 
bij R44 
 
Sinds maart van dit jaar is aan het Walplein 8 in Oss een 

fraaie, ruime winkel gevestigd, met de aparte naam R44. 
De winkel is vernoemd naar het adres Rossinistraat 44 in 
Oss. 
 
Lid van Vintageroute 
Daar is het werkbedrijf gevestigd waar de producten van-

daan komen die in de winkel verkocht worden. R44 is een 
onafhankelijke stichting, die haar deelnemers helpt hun ta-

lenten te ontdekken en te ontwikkelen om ze zo een op-
stapje te bieden naar de reguliere arbeidsmarkt. R44 ver-
koopt o.a. tassen, robotjes. lampen, decoratieve spullen, 
wenskaarten, houten siervoorwerpen en…... Van Tosse 
jams en sauzen!!! Want óók Landschapsbeheer Oss heeft 

banden met R44. De winkel is één van de zeven deelne-
mers van de “Vintageroute” in Oss. Daarbij behoren: De 
Stripgigant, Walstraat 23, Pavo Styling, in ’t Gengske, 
Misceaup Kerkstraat 11, Joos Vintage, Kerkstraat 58, Used 
Products. Kruisstraat 30 en Deuxieme Chance, Boterstraat 
69. Loop de route eens; het is de moeite waard! 
 

Dick Roza 
 

Flessenpost vol hartstocht 
 

Dat je met het opruimen van 
zwerfafval vaak allerlei 
vreemde dingen vindt, is be-

kend. Vooral langs het water 
spoelt van alles aan. Zo vond 
onze vrijwilliger Karel Oomen 
uit Reek, die tijdens de op-

schoondag met enkele col-
lega-vrijwilligers de Maasoe-
ver in Keent opschoonde, een fles met daarin een in het 
Duits geschreven brief op briefpapier van een hotel in Wil-
lingen, met daarbij gevoegd een bijsluiter van een zwan-
gerschapstest en een memoblaadje met daarop: “Fenster 

putzen”. De partner van Karel vertaalde de brief in het Ne-
derlands. In die brief, van maar liefst vijf kantjes, schrijft 
een Duitse jonge vrouw, die zich “Sterrenmeisje’’ noemt, 
een korte, maar hevige liefdesverhouding met haar baas 
van zich af. Ze logeren samen in hotels en bezoeken onder 
andere enkele plaatsen langs de Maas, zoals Roermond, 
Venlo, Maastricht, Baarlo, Kessel en Steyl. Maar ook 

schrijft ze over de Krieckebecher See in Nettetal en over 
Tropical Islands in Krausnich. Dat de verhouding intensief 
was, blijkt uit haar angst voor een zwangerschap, waar-
voor ze de test deed. Je voelt je, als je de onstuimige lief-
desavonturen van “Sterremeisje” en de hunkeringen naar 
haar geliefde leest, een beetje een gluurder, maar je 
vraagt je ook af, waarom ze de fles met de brief met on-

bekende bestemming in de Maas gooide. Hoe lang de fles 
in het water heeft gedreven is onbekend, evenals de naam 
van haar minnaar, want “Sterrenmeisje” vergat beide te 
noemen in haar amoureuze ontboezeming. En zo zie je, 
dat je al zwerfafval opruimend plotseling middenin het le-
ven van een totaal onbekende jonge vrouw terecht kunt 

komen! 
 
Dick Roza 
 

Oogst van blauwe bessen 
 

In de Tuinderij staan voor het tweede jaar langwerpige 
blauwe bessen waarvan de dames die in de Tuinderij wer-
ken heerlijke jam gaan maken. Vorig jaar werden we ver-
rast door de snelle rijping van die bessen die dan snel op 
de grond vallen. Dit jaar waren we daar op voorbereid en 
konden we met behulp van leerlingen van de Praktijk-
school De Singel en hun begeleiders, die bessen snel oog-

sten. 
 
Albert Toonen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oogsten van blauwe bessen op de tuinderij (Foto Albert Toonen) 
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De MikMakkers 
 

Bij de opschoondag op 24 maart bij Roeivereniging Aross 
waren ze met hun opvallende outfit niet te missen: de kin-
deren van de MikMak-club, de opvolger van de vroegere 

“Beestenbende”. Ze mochten o.a. via een gongslag samen 
met “Osje” de openingshandeling verrichten en ruimden 
daarna, samen met anderen, de oevers van het Burg. 
Deelenkanaal op. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Met een gongslag opende één van de “Mikmakkertjes” de  
Opschoondag (Foto Dick Roza) 

 
MikMakkersdag in speelbos 
De gemeente zet in op educatie over (zwerf)afval o.a. met 
gastlessen op scholen en excursies. Zij ondersteunt kin-
deren van 5 tot 12 jaar die in hun eigen wijk of buurt afval 

willen opruimen en heeft daarvoor de MikMak-club opge-
zet, die zelfs een eigen clubblad heeft met allerlei weetjes 
en spelletjes. De kinderen krijgen een starterspakket met 
opruimspullen, een fraaie pet en een opvallend hesje en zij 

worden beloond voor hun inspanningen. Zo kregen ze op 
zaterdag 14 april een speciale MikMakkersdag aangeboden 
in het speelbos van Herperduin en mochten daarbij een 

vriendje of vriendinnetje meenemen. Onder leiding van 
Rudy Papo van “Ludus Outdoor” konden ze boogschieten, 
bamboehutten bouwen, outdoor-golf spelen, katapultschie-
ten en een estafetteparcours afleggen.  
 
Dick Roza 
 

Aross 35 jaar 
 
Roeivereniging Aross aan de Macharenseweg in Oss be-
staat dit jaar 35 jaar. Een kleine terugblik. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Goede banden met Landschapsbeheer 
De vereniging begon in 1983 met één boot, een keet en 

een tiental enthousiaste roeiers. Bij de keet kwamen een 
werkplaatsje, een materiaalman en steeds meer leden. En 
nu, in 2018, staat er een prachtige roeivereniging met zo’n 

120 leden, 60 boten en een fraai clubgebouw met twee 
kleedkamers, douches en een mooi terras aan het water 
van het Burg. Delenkanaal. Landschapsbeheer Oss heeft 
altijd een goede relatie gehad met Aross. Ooit roeide Henk 

Smouter er en nu zijn onze vrijwilligers Frans Hol en Ar-
nold van de Wetering drijvende krachten bij de club. In 
2004 werkte Landschapsbeheer Oss ook nog enige tijd 
rond het Aross terrein. We plantten er een meidoornhaag, 
zetten er een hek en verzorgden er de bermen van het 
toen net gereed gekomen trainerspad langs het Burg. 

Deelenkanaal. We dronken onze koffie er toen op het 
fraaie terras. En tenslotte stelde Aross ons tijdens de op-
schoondag op 24 maart j. l. haar terrein en clubgebouw en 
boten beschikbaar voor de openingsceremonie. 
 
Dick Roza 
 

Bijenweide 
 
Het is dit voorjaar geweldig voor de bijen. Het is warm en 
vochtig zodat de “drachtplanten en bomen” heel goed kon-
den groeien en volop nectar geven en de volken zich daar-
door ook geweldig konden ontwikkelen. De bijen in de 

Tuinderij hebben het helemaal gemakkelijk want ze staan 
voor een bloeiende bijenweide. Voor de wilde bijen en in-
secten is het veel moeilijker. Allereerst zien we ze bijna 
niet meer en die wilde solitaire bijen kunnen vaak ook niet 
zo ver vliegen. Zo is de bijengolf/het grote hotel in de 
Tuinderij nog bijna niet bewoond. De wilde bijen moeten 

namelijk eerst in de buurt voorkomen en vervolgens vol-
doende voedsel en nestgelegenheid kunnen vinden.  
 
Albert Toonen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bloeiende bijenweide op de tuinderij, met op de achtergrond de 
bijenstal (Foto Albert Toonen) 
 

Digitale nieuwsbrief Maashorst boeren 
 
De “Vereniging Maashorstboeren“ geeft drie of vier keer per jaar 
een digitale nieuwsbrief uit voor haar leden. Wilt u, als betrokken 
burger, die nieuwsbrief óók ontvangen, geeft u dat dan door aan 
het secretariaat van de organisatie: info@maashorstboeren.nl. 
Alle nieuwsbrieven vanaf juli 2014 zijn ook nog na te lezen. (DR) 

 
www.maashorstboeren.nl  
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Kunstwerk Maashorst-
wachters gereed 
 
In het kader van het project “Dreven en Driften” is recent 

bij de tunnel “Menzel” in Nistelrode - als entreepunt naar 
De Maashorst - het opvallende kunstwerk “Maashorst Por-
tal” of Maashorstwachters van de bekende kunstenaar 
Arno Coenen gereed gekomen.  

 
Maashorstwachters nemen je mee 
Coenen werd beroemd door zijn indrukwekkende kleurrijke 
boogplafond “Hoorn des overvloeds” in de Markthal in Rot-
terdam. Daar zijn, op een oppervlakte van 11.000 m2, le-
vensgrote afbeeldingen te zien van alle verse producten 

die in de markthal worden verkocht. Het kunstwerk Maas-
horstwachters is al even imponerend! Het bestaat uit twee 
cortenstalen vijf meter hoge “wachters”. Die nemen je al-
vast mee in het verhaal van de Maashorst. De kunstenaar 
heeft zich vrij laten inspireren door het rijke verleden van 
het gebied, zoals de archeologische opgravingen uit de ij-
zertijd en de Romeinen die hier door marcheerden. Sjama-

nistische figuren uit de voorchristelijke tijd en de samen-
hang met de natuur. De wachters groeien als het ware 
vanuit het struikgewas omhoog als geesten van de ge-
schiedenis die nog immer rondwaren in de Maashorst. Op 
28 maart werd ook het kunstwerk bij de tunnel “Loo” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kunstwerk Maashorstwachters van Arno Coenen (Foto BKKC) 

 
van Robin Gerris onthuld. Op de wanden van de tunnel 
heeft hij foto’s uit de streek aangebracht, waarop histori-
sche taferelen uit Nistelrode en de Maashorst te zien zijn. 
De beelden staan symbool voor de verbinding tussen cul-

tuur en natuur. Door speciale bewerkingen zijn delen van 
de foto’s vervaagd of uitgewist, waardoor de kijker wordt 
uitgedaagd bewust te kijken en zelf een verhaal te vor-
men. (Dick Roza) 
 
 
 

 
 
 
 

Natuurspeeltuin Graaf van 
Megen geopend 
 
In aanwezigheid van een groot aantal kinderen, ouders en 
grootouders, heeft wethouder Johan van der Schoot op 
zondag 6 mei met stralend voorjaarsweer de natuurspeel-
tuin De Graaf van Megen* aan de Maasdijk (nabij het 
sportveld) officieel geopend.  

Grote inzet van vrijwilligers! 
Initiatiefnemer van de bouw van de natuurspeeltuin is 
Stichting Natuurlijk Bewegen Megen. Eén van de vier be-

stuursleden, Jessica Keijzer, legde in 2016, als dorps-
raadslid, het fundament voor de tuin en met hulp van een 
vijftiental hardwerkende vrijwilligers en tientallen sponso-

ren kon het plan gerealiseerd worden. Daarbij was Michiel 
Maltha, als technisch man en bouwkundige verantwoorde-
lijk voor alle spelaangelegenheden, van grote waarde. Na 
toespraken van Jessica Keijzer en wethouder Johan van 

der Schoot, werd de tuin door de tientallen kinderen in be-
zit genomen. Onder hen waren ook kinderen van de 
“Speeltuinbende”. De Speeltuinbende is een onafhankelijke 
stichting en een initiatief van de NSGK (Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind). ”Bendeleden” gaan sa-
men met hun ouders/begeleiders naar nieuwe speelplek-

ken om die te testen op toegankelijkheid, speelmogelijkhe-
den en andere voorzieningen voor kinderen met een han-
dicap. De openingsdag stond geheel in het teken van de 
middeleeuwen. Bestuursleden en vrijwilligers waren in 
middeleeuwse kleding gestoken en werden geassisteerd 
door leden van de Megense Komedie. Er werd de hele dag 
goed voor iedereen gezorgd, ’s ochtends was er koffie en 

limonade met lekkere muffins en ’s middags soep, sandwi-
ches en een ijsje. In de speeltuin is ook een bewegings-
route, waar sporters aan hun 
fitheid kunnen werken. De tuin 
is elke dag (gratis) open van 
zonsopgang tot zonsonder-
gang, maar een gift in het 

busje aan het hek is natuurlijk 
zeer welkom!. Kijk ook eens 
op: www.facebook.com/Na-
tuurspeeltuinMegen. 
*Zie ook het artikel in de 
nieuwsbrief van maart 2018. 

 
Dick Roza 
 

Afscheid Emiel Rijken 
 
Op zaterdag 21 april sloot Emiel Rijken van het vrijwil-

ligers-coördinatiepunt van Brabants Landschap zijn werk-
zame leven af vanwege het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. 
 
Emiel wordt vrijwilliger 
Hij deed dat met een af-
scheidsexcursie in de Loonse- en 

Drunense duinen, omdat daar 
zijn loopbaan bij het Brabants 
Landschap begon. Samen met 
een selecte groep van 30 coördi-
natoren van de Brabantse vrij-
willigersgroepen, waaronder ook 

Ronald Widdershoven, Tonnie 

van Hooff en Dick Roza, werd, 
o.l.v. van een boswachter van 
Natuurmomenten, een ongeveer 
1,5 uur durende wandeling ge-
maakt door het imponerende en unieke natuurgebied, dat 
beheerd wordt door Natuurmonumenten. De groep was 

vooraf aan de wandeling ontvangen in de tuin van Restau-
rant Bosch en Duin in Udenhout, waar, ná de wandeling, 
genoten werd van een heerlijke lunch. Emiel zal de natuur 
beslist niet gaan verlaten w ant hij doet al vrijwilligerswerk 
bij een natuurwerkgroep in Brabant. Emiel Rijken wordt 
opgevolgd door Marjolein Mellema. 
 

Dick Roza  

Landschapsbeheer Oss 
bestaat 20 jaar! 
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Kort Nieuws 
 

Bijenhotels  
werken niet altijd 
 
Het bevorderen van bijenwel-
zijn staat erg in de belang-
stelling. In het stedelijk gebied 
worden vaak bijenhotels ge-
plaatst. Volgens EIS (kennis-
centrum insecten) werken 
nogal wat bijenhotels niet of 
nauwelijks. 
 
Raadpleeg de handleiding 
Dikwijls zijn de diameters van 
de bamboestokjes te groot, 
zijn ze aan beide kanten open, 
zijn gangen geboord in 
plankjes in plaats van in een 
houtblok en worden dennenap-
pels, houtblokjes en spleet-
kastjes aangeboden, waar 
geen bijen en nauwelijks an-
dere insecten gebruik van ma-
ken. Niet alleen de geboden 

nestgelegenheid zelf bepaalt 
hoeveel bijen er de tuin in te 
lokken zijn, maar ook de di-
recte omgeving is belangrijk 
voor bijen. Wie van plan is een 
nestgelegenheid aan te schaf-
fen of zelf te maken, moet 
eens kijken op “Bijendesk voor 
bijengezondheid en bijenbe-

heer”. (DR) 
 
www.bijenhotel.nl 

 

Bijenspecial KNNV 
 
De KNNV (Vereniging voor 

Veldbiologie) heeft naast haar 
reguliere uitgaven in april een 
special over bijen uitgebracht 
met als Thema “Ontdek, beleef 
en bescherm”. 
 
Grote keuze bijenliteratuur 
Naast informatie over bijenac-
tiviteiten die in april werden 
gehouden, zoals de nationale 
bijentelling, werden in de spe-
cial ook weer enkele nieuwe 
publicaties over bijen gepre-
senteerd. We noemen de 
schoolkrant “Zoemers en Prik-
kers”, de handige uitvouwbare 
minigids “Bijen en hommels” 
en de boeken “Zet de berm in 
bloei voor de bij” en “Bijen en 
hommels, verrassend vlakbij”. 
(DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
www.knnvuitgeverij.nl 

Nationale bijentel-

ling zeer geslaagd 
 
De in onze vorige nieuwsbrief 
aangekondigde eerste natio-
nale bijentelling op 21 en 22 
april heeft een heel goed resul-
taat opgeleverd. Meer dan 
4.000 mensen telden die twee 
dagen alle bijen in hun tuin. 
 
Gedomesticeerde  
honingbij wint! 
Geteld werden meer dan 
40.000 bijen. Ruim een derde 
(14.378 exemplaren) daarvan 

zijn gedomesticeerde honing-
bijen. De rosse metselbij stond 
met 6.167 stuks op nummer 
twee, gevolgd door de aard-
hommel op drie, met 2.840 
exemplaren. In totaal stonden 
vier hommelsoorten, die óók 
tot de wilde bijen behoren, in 
de top tien! Uit de telling blijkt 
dat in alle tuinen bijen of 
zweefvliegen aanwezig zijn en 
dat een groot gedeelte daarvan 
bestaat uit hommels. Alle hom-
mels die geteld zijn, zijn konin-
ginnen die bezig zijn met het 
stichten van een kolonie. Het 
aantal hommels zou in juni een 
veelvoud zijn. Dat de honingbij 
veel geteld is, komt door de 
alom aanwezige bijenvolken 
van de meer dan 8.000 Neder-
landse imkers! (DR) 
 

Oss zoemt 
 
Stichting Nederland zoemt, een 
project van Landschappen NL, 
Naturalis, IVN en Natuur en Mi-
lieu Nederland, heeft de ge-
meente Oss benoemd tot bij-
vriendelijke gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschapskaart 
Oss is blij met deze benoe-
ming, want de gemeente zet 
zich op allerlei manieren in 
voor het verbeteren van de 
leefomstandigheden van bijen. 
Bijen zijn nodig voor de bestui-
ving van onze gewassen. Zon-
der de bij verdwijnt meer dan 
de helft van ons fruit en 
groente uit de supermarkt en 
de groentespeciaalzaak. 
Daarom heeft Oss, samen met 
gemeente Bernheze, bijenver-
enigingen, IVN, Landschapsbe-
heer Oss, waterschap Aa en 
Maas en andere organisaties 
de “landschapskaart voor wilde 

bijen” gemaakt. Daarin staat 
hoe we kunnen zorgen voor 
genoeg voedsel en nestgele-
genheid voor de bijen. (DR)  
 
www.nederlandzoemt.nl 

 

Rudy Papo,  

buitenspeelman 
 
Buiten spelen is cool en ge-
zond, niet alleen voor kin-
deren, maar óók voor (jong) 
volwassenen. Dat kan Rudy 
Papo (39) beamen. Hij heeft 
namelijk - al 18 jaar - de leuk-
ste baan van Oss, zegt hij. 
Want met zijn bedrijf Ludus 
Outdoor mag hij elke dag bui-
ten speelactiviteiten organise-
ren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outdoor-golf met QR-codes 
Rudy biedt sportieve activitei-
ten aan voor kleinere groepen. 
Vooral met de jeugd kan hij, 
als vader van vier kinderen, 
heel goed opschieten. Op 14 
april gaf hij hen nog leiding bij 
de MikMakkersdag bij “De Das” 
in het speelbos in Herperduin. 
“De Das” vind Rudy samen met 
speeltuin Elckerlyc en het 
Docfabos de drie leukste speel-
plekken van Oss. De activitei-
ten van Ludus Outdoor zijn ge-
schikt voor bedrijven, families, 
scholen en instellingen en spe-
len zich voor een groot ge-
deelte af in de bossen in Oss-
Zuid. Je kunt bij Rudy o.a. 
boogschieten, outdoor-golf 
spelen, monkey-klimmen en 
bamboe-bouwen. Ook is er nog 
een zoektocht per GPS naar de 
bende van Oss en het “Zombie 
Zombie”-spel. Rudy heeft 
goede contacten met Land-
schapsbeheer Oss. Zo heeft hij 
onlangs, samen met onze vrij-
williger Eric Megens, enkele 

bordjes en paaltjes geplaatst 
op het outdoor-golfcircuit bij 
de Naaldhof. Het spel wordt nu 
gespeeld via een website met 
QR-codes, waarop de holes te 
zien zijn. Het materiaal om het 
outdoor-golf te spelen, is bij 
Ludus Outdoor te huur. (DR)  
 
www.ludussoutdoor.nl 

Aanvaringen met 

grote grazers 
 
Grote grazers, zoals runderen, 
paarden en wisenten spelen al 
jaren een belangrijke rol in het 
beheer van natuurgebieden. 
Veel van die gebieden zijn toe-
gankelijk voor publiek. Er vin-
den dan ook jaarlijks ontelbare 
“ontmoetingen” plaats tussen 
publiek en grazers en een en-
kele keer gaat dat niet goed. 
 
Richtlijnen borden  
aanhouden 

Om inzicht te krijgen hoe vaak 
de afgelopen 10 jaar inciden-
ten hebben plaatsgevonden en 
hoe dit aantal verkleind kan 
worden, is recent, in opdracht 
van ARK Natuurontwikkelin-
gen, een onderzoek uitge-
voerd. Uit dat onderzoek - een 
herhaling van een onderzoek 
uit 2006 - blijkt dat er weinig 
ongevallen plaatsvonden waar-
bij een bezoeker letsel opliep 
en grote grazers betrokken wa-
ren. Over het algemeen is men 
aan de aanwezigheid van grote 
grazers gewend en andersom 
zijn die grazers ook gewend 
geraakt aan bezoekers. In de 
onderzoeksperiode zijn vijftien 
ongevallen met publiek en 
grote grazers geregistreerd 
waarbij een confrontatie leidde 
tot een behandeling in het zie-
kenhuis. Vergeleken met het 
grote aantal bezoekers van be-
graasde gebieden wordt dat 
gering genoemd. Uit analyse 
van de ongevallen blijkt dat bij 
circa driekwart van de ongeval-
len de afstand tussen bezoeker 
en grazer niet is aangehouden. 
Het is dus belangrijk dat be-
zoekers de richtlijnen die op de 
entreeborden van de be-
graasde gebieden staan, aan-
houden. (DR) 
 
www.arknatuurontwikkeling 

 

Animatie Grote 

Grazers 

 
Er is een animatie gemaakt 
voor de Maashorst over de ge-
dragsregels voor bezoekers 
m.b.t. de wilde grazers. De 
animatie is een aanvulling op 
de bordjes die bij iedere toe-
gang naar het begrazingsge-
bied hangen en de pdf met de 

gedragsregels op bezoek-
demaashorst.nl Herhaling zorgt 
voor herkenning en bewegend 
beeld trekt de kijker. Vandaar 
deze animatie. Doel van de 
middelen die ingezet worden 
met uitleg van de gedragsre-
gels is dat de bezoeker reke-
ning houdt met de grazers in 
het gebied. (DR)  
 
www.demaashorst.nl 



8 
 

Lopen langs linies  
 
Begin van dit jaar verscheen 
bij Uitgeverij “Gegarandeerd 
Onregelmatig” de wandelgids 
“Lopen langs linies”. Deze wan-
delgids voert de cultuurhisto-
risch geïnteresseerde wande-
laar langs de vele waterlinies 
en verdedigingswerken van 
Nederland. 
 
Goed beeld  
verdedigingswerken 
In onze geschiedenis is water 
altijd een bedreiging geweest. 
Maar het feit dat grote delen 
van ons land onder de water-
spiegel liggen heeft óók zijn 
voordelen. Om ons land te be-
schermen tegen vijanden, heb-
ben wij door de eeuwen heen 
gebruik gemaakt van datzelfde 
water. We konden grote stuk-
ken land onder water zetten 
om zo een vijandelijke opmars 
te vertragen. De vele linies 
hebben inmiddels hun nut ver-
loren. Toch zijn de restanten of 
gerestaureerde linies tegen-
woordig op veel plekken goed 
te zien. Bovendien is het er 
mooi wandelen. Vanaf de dijk-
jes heeft de wandelaar een 
prachtig uitzicht op het omrin-
gende land. Met de wandelgids 
wandel je rondom negen ver-
schillende waterlinies, die sa-
men een goed beeld geven van 

de verdediging van ons land. 
De gids bevat 10 rondwande-
lingen van 8 tot 20 km en 3 
lijnwandelingen. De prijs be-
draagt €14,95 en het  
ISBN-nummer is 978-90-
78641-63-6. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poëziewandel- en 

fietsroute  
 
Op 12 april presenteerde Stich-
ting Cultuur Ravenstein voor 
de 19e keer de Ravensteinse 
Poëzieroutes. Een nieuwe se-
lectie van de mooiste Neder-
landstalige gedichten, ver-
spreid over een wandelroute 

door het vestingstadje en een 
fietstocht door alle kerkdorpen 
van de voormalige gemeente 
Ravenstein. 
 
Ravensteins dialect 
De bekende schrijver en thea-
termaker Wim Daniëls hield op 
zondag 15 april een lezing bij 
de presentatie van de nieuwe 
poëziefietsroute in het oude 
raadhuis in Ravenstein. Het 
thema van die route “Moeder-
toal”, is ontleend aan één van 
de gedichten in het Raven-
steinse dialect van de Raven-
steiner Frans van Dooren 

(1934-2005). De nieuwe route 
bestaat uit 10 gedichten. De 
prijs van de fietsroutekaart, 
met alle gedichten, is 1,50 
euro. Naast de poëziefietsroute 
is er ook nog de poëziewandel-
route, editie 2017-2018, met 
het thema “Grenzen”. De ge-
dichten voor deze route door 
het vestingstadje zijn ontleend 
aan het Zuiderwaterliniefestival 
van 2017 met het thema 
“Grenzen”. Prijs van het po-
eziewandelboekje en tekst van 
alle gedichten blijft 3 euro. 
Beide routes zijn verkrijgbaar 
bij het T.I.R. (Toeristisch Infor-
matiecentrum Ravenstein) en 
de VVV in Oss. (DR)  
 

Nieuws van  

Muifelbrouwerij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Dutch Beer Challenge 

die op 21 maart in Rotterdam 
gehouden werd, heeft het Zus-
ter Agatha bier van de Osse 
Muifelbrouwerij een gouden 
medaille gewonnen. 
 
Parel van de brouwerij 
Zuster Agatha is al sinds 2006 
de parel van de Muifelbrouwe-
rij; in 2015 werd het bier uit-
geroepen tot lekkerste bier van 
Brabant. Voor de uitverkiezing 
werden 397 bieren ingezonden 
in 24 verschillende biercatego-
rieën. Er werden in totaal 65 
medailles uitgereikt, waarvan 
15 gouden. Tijdens de open 
dagen die de brouwerij op 2 en 
3 juni hield, werd ook weer een 
nieuw Muifelbier geïntrodu-
ceerd, namelijk het “1357 Dub-
bel”, een Brabants donker bier 
van 8%. (DR)  
 

Wandelen en  

fietsen IVN Oss 
 
Woensdag 27 juni, poëzie-
natuurwandeling i.s.m. Po-
ezie Podium.  
Start: 20:00u, 3 km, 2 uur.  
Vertrek: parkeerplaats einde 
bosweg in Koolwijk. 
 
Zondag 29 juli, natuurfiets-
tocht ”Rondje Pontje”.  
Start: 10:00u, 35 km, 5 uur.  
Vertrek: Marktplein in Lith. 
Woensdag 15 augustus, na-
tuurwandeling “Over de bloei-

ende hei”.  
Start: 19:00u, 4 km, 2 uur.  
Vertrek: parkeerplaats begin 
Slabroekseweg Schaijk, nabij 
ecoduct over de oude Rijks-
weg. 
 
Zondag 26 augustus, insec-
tenwandeling “Van nul tot 
duizend pootjes”. 
Start: 10:00u, 3 km, 2 uur.  
Vertrek: parkeerplaats Osser-
meer, Macharenseweg Oss. 
 
Zondag 18 september, ver-
halenwandeling ”De dood 
van de kolenbrander”. 
Start: 10:00 uur, 3 km, 2 uur. 
Vertrek: Parkeerplaats begin 
Slabroekseweg Schaijk, nabij 
ecoduct over de oude Rijks-
weg. (DR)  
 
 
 
 
 
 
Frank van Dorst 06-52483313 

frankvandorst@home.nl 

www.ivn.nl/oss 

 

Nacht van de 
vleermuis 
 
In de nacht van vrijdag 24 
naar zaterdag 25 augustus 
wordt weer de “Nacht van de 
Vleermuis” gehouden. 
 
Hoor en zie de vleermuis! 
Door heel Nederland worden er 
activiteiten, zoals vleermuisex-
cursies met batdetector geor-
ganiseerd. Een kans voor jong 
en oud om meer te weten te 
komen over vleermuizen en ze 
zelfs te horen en te zien. In 
Nederland wordt het evene-
ment gecoördineerd en gefaci-
liteerd door de Vleermuizen-
werkgroep Nederland van de 
Zoogdiervereniging. Samenge- 

werkt wordt daarbij met de 
KNNV (Vereniging voor Veldbi-
ologie), IVN en veel vrijwillige 
excursieleiders. (DR)  
 
www.nachtvandevleermuis.nl 

 

Wandelingen 

Maasland Gilde 
 
Vrijdag 13 juli, van 14.00-
16.00 uur.  
Wandelen rond de Putwielen en 
Hamelspoel in Herpen.  
 
Vrijdag 7 september, van 
14.00-16.00 uur.  
Natuurgebied Gat van de Dam 
in Lithoijen. 
Voor meer info over de locaties 
en de vertrekplaats: 
www.maaslandgilde.nl/wande-

lingen. (DR)  
 
 
 
 
 

 
Eerste geveltuinen 

in Oss aangelegd 
 
Als eerste project in het kader 
van de actie “Tegels er uit, 
groen er in” heeft de gemeente 
Oss, samen met Brabant Wo-
nen en Waterschap Aa en 
Maas, eind mei in twee straten 
een achttal geveltuinen aange-
legd. 
 
Water kan grond weer in!! 
Geveltuinen zorgen voor meer 

groen in de straten. Hiermee 
fleurt de buurt op. En het 
groen zorgt voor meer frisse 
lucht en is erg belangrijk voor 
insecten en andere kleine 
beestjes. Hierdoor kan een 
deel van het regenwater weer 
rechtstreeks de grond in. De 
gemeente heeft als doel min-
der verharding en meer groen. 
Ze maakt geveltuinen plant-
klaar voor inwoners. Dat bete-
kent dat ze tegels uit de stoep 
haalt en daarvoor in de plaats 
komt grond. De regeling geldt 
alleen voor woonhuizen en er 
is een schriftelijke toestem-
ming van de eigenaar(verhuur-
der) nodig. (DR) 
 
www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt 
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Osje van  
Verdienste  

voor Ilona 
 
Op dinsdag 10 april kreeg Ilona 
de Groot in het gemeentehuis 
in Oss, uit handen van burge-
meester Wobine Buijs-Glaude-
mans, een “Osje van Verdien-
ste” uitgereikt. Ze kreeg de on-
derscheiding vanwege haar 
grote inzet voor de paddentrek 
bij de Hazenakkervijver in Oss.  
 
Heldin van Oss 
Ilona was met een smoes (een 
gesprek met ambtenaren) naar 

het gemeentehuis gelokt. Haar 
verassing was groot, toen ze 
daar plotseling al haar kin-
deren en kleinkinderen en en-
kele van haar paddenoverzet-
ters aantrof. De burgemeester 
hield, voordat ze tot de uitrei-
king overging, een gloedvolle 
speech, waarin Ilona als de 
“Heldin van Oss” werd bestem-
peld vanwege haar baanbre-
kend werk vanaf 2014 bij het 
overzetten van padden. Ze 
noemde ook de praktische hulp 
die Ilona krijgt van IVN-Oss en 
Landschapsbeheer Oss. De 
paddengroep van Ilona zet elk 
trekseizoen zo’n 5.000 padden 
en kikkers over naar de vijver. 
Dit jaar waren het er, vanwege 
de kou en andere omstandig-
heden, bijna 3.000. Maar de si-
tuatie van de paddentrek in 
Oss-Zuid is héél erg complex, 
vandaar. Meer over de groep is 
te lezen op onze website in de 
nieuwsbrief van juni 2016. 
(DR) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

We are Food op de 
markt in Oss 
 
De Osse markt organiseert op 
de dinsdagen 3 juli en 2 okto-
ber heerlijke proeverijen op 
het marktterrein aan het Ei-
kenboomgaardplein. 
 
Zelf thuis maken 
Bezoekers kunnen dan niet al-
leen de heerlijke gerechten 
proeven, ze krijgen ook met-
een het recept en een bood-
schappenlijstje mee om het 
gerecht thuis zelf te maken. En 
natuurlijk zijn alle ingrediënten 
op de Osse markt te verkrij-
gen. Ambachtelijke catering re-
gelt de proeverijen. De proeve-
rijen zijn een onderdeel van 
het “We are Food- Jaar”. Bra-
bant is dit jaar Europese Regio 
van de Gastronomie, dat in het 
teken staat van “Beter Eten in 
Brabant”. Met een bijbeho-
rende campagne “We Are 
Food”, waar ook Oss aan mee-
doet. Osse ondernemers en in-
stellingen hebben hiervoor 
mooie activiteiten en evene-
menten bedacht. Samen zetten 
ze dit jaar Oss op de kaart als 
belangrijke stad op het gebied 
van voedsel. (DR)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.uitpuntoss.nl 

 
 
 

Gouden Oogappel 
 
Op donder-
dag 19 april 
ontving 
Yvonne Lan-
gens uit Oss 
een Gouden Oogappel voor 
haar werk als coördinator van 
de Voedselbank Oss en Omge-
ving. De onderscheiding werd 
haar bij de voedselbank aan de 
Rossinistraat 3 in Oss uitge-
reikt door Wethouder Kees van 
Geffen. 
 
Iedere week gevulde bood-
schappentas 
Naast een drukke baan in de 
zorg is Yvonne coördinator van 
de voedselbank. Met hart en 
ziel organiseert zij week in 
week uit het werk van maar 
liefst vijftig vrijwilligers. Mede 
dankzij Yvonne gaan zo’n 180 
gezinnen iedere donderdag 
met een goed gevulde bood-
schappentas naar huis. In het 
zomerseizoen zit daar ook re-
gelmatig verse, biologische 
groente en fruit bij uit de tuin-
derij van Landschapsbeheer 
Oss. We feliciteren Yvonne van 
harte met haar verdiende on-

derscheiding. (DR) 
 

Elckerlyc 25 jaar 
 
De bekende speeltuin Elckerlyc 
in Oss bestaat dit jaar 25 jaar. 
De tuin, waar ouders en groot-
ouders kinderen zo graag fan-
tasierijk laten spelen,is beslist 
nog niet gedateerd. Niet alleen 
uit Oss en omgeving maar uit 
het hele land komen ze er nog 
heel graag naar toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantasievol spelen 
Op 25 mei werd er een sympo-
sium gehouden in het gemeen-
tehuis in Oss met als thema 
“Spelen de je buiten”, met be-
langrijke sprekers uit het hele 
land. Daarbij waren o a .bestu-
ren van speeltuinen en scholen 
in de regio, wijk- en dorpsra-
den aanwezig. Op 3 juni was er 
in de tuin een groot (gra-

tis)feest. Elckerlyc werd des-
tijds op initiatief van de SP in 
Oss ontworpen door Ger de 
Wilde uit Groningen. Die vond 
kant en klare speeltoestellen 
maar saai,want kinderen 
moesten hun fantasie gebrui-
ken tijdens het spelen. Tim-
merman Ad Schoenmakers 
bouwde samen met tientallen 
vrijwilligers de vele houten 

speelgelegenheden en duizen-
den Ossenaren en sponsorende 
bedrijven droegen financieel bij 
in de stichtingskosten. Recent 
nieuws is dat de Elckerlyc de 
huidige speeltuin met 1.500 
vierkante meter gaat uitbrei-
den. Het is nog niet bekend 
hoe de speeltuin er ná de uit-
breiding uit gaat zien. Zeker is 
dat er een beekje met stro-
mend water komt, waar kin-
deren in kunnen spelen of 
pootje baden. Het idee is om 
de Maas de speeltuin in te 
brengen. (DR)  
 

www.elckerlyc.nl 
 

Erfgoedkalender 
Oss 
 

Oss doet mee aan het Euro-
pese jaar van het Cultureel Erf-
goed* met een prachtige Osse 
Erfgoedkalender. 
 

Oss rijk aan monumenten 
Op de Erfgoedkalender staan 
alle erfgoedactiviteiten in 
2018, zoals de fototentoonstel-
ling van Leo van den Berg, de 
lezing “Fabrieken van Oss”, 
maar dan van binnen, het 
openluchtspel "Julius Caesar 
aan de Maas” en de Open Mo-
numentendag. Oss heeft maar 
liefst 244 rijksmonumenten en 
400 gemeentelijke monumen-
ten, van vestingwerken en ar-
cheologische opgravingen tot 
kloosters en fabrieken. De Erf-
goedkalender is gratis op te 
halen bij de VVV, toeristisch  
Informatiecentrum Megen 
(TIM) en Toeristisch informa-
tiecentrum Ravenstein (TIR) of 
te downloaden. (DR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.datisoss.nl 
 

*Het Europese jaar van het Cultu-

reel Erfgoed is een initiatief van de 

Europese Commissie om het Euro-

pese erfgoed extra onder de aan-

dacht te brengen. 

 

100 jaar De Tuut 
 
Stoomgemaal & Motorenmu-
seum De Tuut in Appeltern be-
staat dit jaar 100 jaar. Er is dit 
jaar een themaexpositie te zien 
met beeld- en filmmateriaal 
over de 100-jarige geschiede-

nis. Ook is er een klein herden-
kingsboekje gemaakt. Het ge-
maal is t/m oktober 6 dagen 
van de week van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. (DR)  
 

www.de-tuut.nl 
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Wandeling met app 

tijdens schaap-
scheerfeest  

geïntroduceerd 

 
Op 3 juni werden bij de 
schaap-scheer-speel-kraal van 
Wim en Joke Jans bij ’t Nabbe-
gat in Zeeland 200 schapen 
geschoren. Gelijktijdig lan-
ceerde BKKC er de wandel-
route “Paden banen door de 
Maashorst”, een wandelroute 
waarin kunst, historie en na-
tuur samengaan. 

 
Kunstwerken met  
dubbele functie 
Met de App wandel je langs en-
kele hoogtepunten van de 
Maashorst. Belangrijk onder-
deel van de wandeling is het 
kunstproject “Paden banen”, 
ontwikkeld door Krijn Christi-
aansen en Cathelijne Montens, 
dat in oktober officieel geopend 
wordt. De kunstwerken laten je 
kennis maken met de zoge-
naamde dreven, waardoor 
vroeger de schapen van dorp 
naar dorp gedreven werden. 
De structuur van rechte dreven 
en de slingerende driften is 
eertijds ontstaan om de Maas-
horst toegankelijker te maken 
voor schapen en imkers met 
hun bijenvolken. Bij ieder be-
ginpunt van een dreef staan 
verschillende hedendaagse 
kunstwerken. Per plek is dit 
anders ingericht. Zo hebben de 
kunstwerken vaak een dubbele 
functie, bijvoorbeeld als weg-
wijzer, schaapscheerplek, 
speeltuin, bijenkast en toe-
gangshek. De App “Paden ba-
nen door de Maashorst” is te 
downloaden via de website. 
 
www.brabantvertelt.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis cursus  

“Vogels in  
Nederland” 
 
Vogelbescherming Nederland 
biedt iedereen die meer van 
vogels wil weten een gratis on-
line vogelcursus aan. De be-
kende vogelambassadeurs Nico 
de Haan en Camilla Dreef heb-
ben de vogellessen samenge-
steld. 
 
Vogels herkennen 
In deze vogelcursus voor be-
ginners leert u in tien lessen 
veel vogels en hun geluiden 
herkennen. Van tuinvogels, 
bosvogels, weidevogels en wa-
tervogels tot vogels van het 
Waddengebied. Met handige 
tips, filmpjes en ezelsbrugge-
tjes om vogels te leren kijken 
en vooral van vogels te genie-
ten. Als u zich aanmeldt, krijgt 
u meteen de eerste vogelles 
per mail. Daarna ontvangt u 
wekelijks per e-mail de vol-
gende aflevering. Zo maakt u 
op een leuke manier kennis 
met de Nederlandse vogels en 
hun verschillende leefgebieden. 
U gaat veel meer zien en her-
kennen in uw tuin en tijdens 
wandelingen in de natuur en in 
de stad. (DR) 
 
 

 
 
 
 
 
info@vogelbescherming.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expeditie Hemel-
rijkse Waard 
 
Het nieuwe natuurgebied de 
Hemelrijkse Waard in Oijen, 
met zijn ruige, robuuste rivier-
natuur, leent zich uitstekend 
voor struinwandelingen. 
 
Rondleiding en Brabantse 
lunch 
Omdat niet iedereen kan strui-
nen, organiseerden Stichting 
Maasmeanders, Natuurmonu-
menten en Bierbrouwerij Oijen 
een viertal ritten met de Maas-
meandertrein naar de Hemel-
rijkse Waard op de zondagen 
27 mei, 24 juni, 26 augustus 
en 30 september. De ritten 
met de Maasmeandertrein, met 
aan boord een deskundige na-
tuurgids, starten om 9.30 uur 
bij de bierbrouwerij in Oijen. 
Daar wordt u welkom geheten 
met koffie en thee. Vervolgens 
krijgt u een uitgebreide rond-
leiding, waarbij ook de uitkijk-
toren wordt beklommen. Ver-
geet vooral uw verrekijker niet! 
Na de rondleiding wordt “Expe-
ditie Hemelrijkse Waard” beslo-
ten met een lekkere Brabantse 
lunch. De kosten van de dag 

bedragen €24,50 per persoon.  
(DR) 
 
www.natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebieden/maasuiterwaar-

den/expeditie-hemelrijksewaard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het zwaard, het 
juk en het meisje 
 
Zaterdag 21 april presenteerde 
Linda Dielemans in boekhandel 
Derijks haar boek “Het zwaard, 
het juk en het meisje” aan het 
grote publiek. Op 19 april had 
ze het boek óók al mogen pro-
moten op de lezing over Kelti-
sche Vorsten in Oss in de 
Groene Engel. 
 
IJzerfamilie 
Linda Dielemans is schrijver en 
archeoloog. Ze schreef, in sa-
menwerking met de stadsar-
cheoloog van Oss Richard Jan-
sen en uitgeverij Iris uit Berg-
hem, een verhaal over een ij-
zerfamilie die ongeveer 2.000 
jaar geleden in een kleine ge-
meenschap aan de rand van de 
Maashorst leefde. De schrijf-
ster las voor uit haar boek, Ri-
chard Jansen beantwoordde 
vragen over de vorstengraven 
en de kinderen konden de re-
plica van het zwaard vasthou-
den. Het boek is te koop bij 
Boekhandel Derijks, Museum 
Jan Cunen, Natuurcentrum De 
Maashorst en het Stadsarchief 
Oss. (DR) 
 
www.vorstengrafoss.nl 
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Boeketje uit  

Pluktuin Oss 
 
Wie via de Brierstraat in Oss 
op weg is naar onze werf aan 
de Tolstraat, zal het zeker al 
wel zijn opgevallen; het grote 
kleurige spandoek ”Pluktuin 
Oss” op het hek van huidnum-
mer 7. 
 
Plukken en genieten 
In het huis wonen sinds 2016 
Jozefa en Hans Pijnenburg. Jo-
zefa is er nu al twee jaar bezig 
met het inrichten van een 

grote bloemenpluktuin van ca. 
800 m2, die nog steeds groeit. 
Als dochter van een hovenier 
was ze als kind al bezig met 
het plukken van bloemen en 
later als ze langs een berm 
met bloemen kwam, kon ze 
het nooit laten een bosje te 
plukken. Toen ze samen met 
Hans het huis kocht, wist ze 
dus direct wat ze met de tuin 
wilde, een tuin vol met allerlei 
verschillende bloemen om van 
te genieten en te plukken. Ze 
wil nu ook anderen laten ge-
nieten van haar bloemen en u 
kunt er nu, tegen een kleine 
vergoeding, uw eigen boeket 
plukken. Maar u kunt er ook al-
leen met een kopje koffie of 
thee op een bankje zitten om 
te kijken naar de bloemen, 
vlinders en vogels in de tuin. 
Als de vlag uithangt is de tuin 
open. (DR) 
 
www.facebook.com/pluktuinoss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier nieuwe  

watertappunten  
 
Brabant Water vindt dat kraan-

water altijd en overal beschik-
baar moet zijn. Daarom komt u 
op steeds meer plaatsen in 
Brabant openbare drinkwater-
tappunten tegen, waar u gratis 
kraanwater kunt tappen, zowel 
in de stad als in parken en 
langs fietspaden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opbrengst naar  
ontwikkelingslanden 
Het eerste tappunt werd ge-
plaatst in maart 2012 in Eind-
hoven en op dit moment staan 
er 155 tappunten in Brabant, 
met nog ongeveer 10 tappun-
ten in de planning de komende 
tijd. In de gemeente Oss zijn 
de afgelopen jaren 9 tappunten 
geplaatst. U vindt ze op de 
Koolmarkt in Megen, in de 
Dorpsstraat in Geffen en in de 
Piekenhoefstraat in Berghem 
en in de stad zelf in park de 
Strepen, het Elzenhoekpark, de 
Wagenaarstraat, het Walplein, 
de speelplek in de Asterstraat 
en op het Johan Cruyffcourt. 
Recent zijn er weer vier nieuwe 
watertappunten bijgekomen en 
wel op de Lithsedijk in Lith, op 
de Maasdijk in Ravenstein, op 
het Allard van Herpenplein in 
Herpen en op het station in 
Oss. Bij de plaatsing van een 
tappunt werkt Brabant Water 
altijd samen met de gemeen-
ten en met Stichting “Join the 
Pipe”. De plaatsing van een 
tappunt betekent dus niet al-
leen fris drinkwater, maar met 
de opbrengst financiert “Join 
the Pipe” ook water- en sani-
taire voorzieningen in ontwik-
kelingslanden. (DR) 
 
www.brabantwater.nl/watertappun-

ten en op www.jointhepipe.nl 

 

Keltische Vorsten 

in Oss 
 
Donderdag 19 april hield dr. 
Sasja van der Vaart-Verschoof 
(31) van de Universiteit Leiden 
een lezing in cultuurpodium De 
Groene Engel over de be-
roemde vorstengraven van 
Oss. De avond werd georgani-
seerd door de Gemeente Oss, 
Stadsarchief Oss, Stichting Ar-
cheologie Maasland, Stichting 

Vorstengraf en historische 
kring “De Werkende Mens” uit 
Oss. 
 
 

Vondsten Oss van nationaal 
belang 
De lezing werd ingeleid door 
dr. L. Amkreutz van het Rijks-
museum van Oudheden in Lei-
den, die vertelde over het nati-
onale belang van de vondsten 
uit Oss. Sasja van der Vaart 
promoveerde eind 2017 op 
haar onderzoek naar rijke be-
grafenissen in de vroege ijzer-
tijd. De vorstengraven van Oss 
waren erg belangrijk in haar 
onderzoek. Zo kwam ze erach-
ter dat de mensen die hier be-
graven liggen, contact hadden 
met mensen uit Centraal Eu-

ropa en het huidige Italië. 
Dankzij onderzoek van de cre-
matieresten en de voorwerpen 
weten we meer over de ritue-
len rondom de dood en de 
overledene. Na de lezing, pre-
senteerde schrijver/archeoloog 
Linda Dielemans haar boek 
“Het zwaard, het juk en het 
meisje”. Landschapsbeheer 
Oss is er trots op dat we zowel 
het Vorstengrafmonument als 
het grafheuvelgebied Paalgra-
ven mogen onderhouden. (DR) 
 
www.vorstengrafoss.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in  

Landerd 
 
Aan de invalswegen van de ge-
meente Landerd zijn onlangs 
nieuwe borden “Welkom in 
Landerd” geplaatst. 
 
OERstijl 
Met deze borden geeft Landerd 
de recreatieve verbondenheid 
met de Maashorst aan en sluit 
aan bij de positionering van 
het OERgebied van Brabant. 
Op steeds meer plekken zien 
we nu de uitstraling van OER 

terugkomen. Zoals ook bij de 
informatieborden bij de “Vlin-
derydille” en “Hartje Groen” in 
Schaijk. Beide borden zijn ont-
worpen door bureau Huyswerk. 
Zij hebben óók de OERstijl ont-
wikkeld. (DR) 
 
 

Blote Voeten Pad 

Herperduin  
geopend 
 
Op 23 mei hebben burgemees-
ter Buijs-Glaudemans en wet-
houder Kees van Geffen samen 
met leerlingen van de Hertogin 
Johannaschool en het Jeugd-
college van de gemeente Oss 
het Blote Voeten Pad bij speel-
bos Herperduin geopend. 
 
Thema 2019: duurzaamheid 
Vorig jaar tijdens de jeugdge-
meenteraad won de Hertogin 
Johannaschool locatie V met 
hun project Het Blote Voeten 
Pad. Daar hoorde 3.000 euro 
bij om het plan uit te voeren. 
Tijdens de jeugdgemeenteraad 
bedenken kinderen een plan, 
leren debatteren, zoeken uit 
voor wie het interessant is en 
wat het kost. Volgende jaar op 
26 maart 2019 is er weer een 
jeugdgemeenteraad. Dan is het 
thema duurzaamheid. (DR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer ziekte van 

Lyme 
 
Het RIVM meldde dat het afge-
lopen jaar 27.000 gevallen van 
deze ziekte zijn geteld. Bij de 
vorige peiling, in 2014, kwa-
men er 25.000 slachtoffers bij. 
In de afgelopen 20 jaar is het 
aantal mensen dat Lyme opliep 
verviervoudigd!! 
 
Plek beet in gaten houden 
De ziekte van Lyme is een in-
fectieziekte, die gevolgen kan 
hebben voor zenuwweefsel, 
gewrichten, huid en hart. Jaar-
lijks worden 1,3 miljoen men-
sen gebeten, dus lang niet ie-
dereen wordt ziek. Heb je een 
teek, dan moet je hem er zo 
snel mogelijk uit zien te peute-

ren en moet je de plek nog 
drie maanden goed in de gaten 
houden. Krijg je een ring- of 
vlekvormige uitslag of klach-
ten, raadpleeg dan snel een 
arts! (DR) 
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Expert Meeting  

tijdens  
“Bourgondival” 
 
Op zaterdag 2 juni namen leer-
krachten van lokale basisscho-
len deel aan de Expert Mee-
ting” Ervaar het leren” tijdens 
“Bourgondival van Streek” 
 
Belevend leren 
Op het erf van Boer Spierings 
gingen leerkrachten en leer-
lingen in gesprek met de Klasse-
boeren over Belevend Leren. 
Deze bijeenkomst was een on-
derdeel van de campagne “We 
are Food”, waarbij in de maand 
juni “De Gezonde School” cen-
traal staat. Klasseboeren Oss, 
een onderdeel van de landelijke 
organisatie Klasseboeren, zet 
zich in voor het Belevend Leren 
op de boerderij, waarbij kinderen 
zelf kunnen zien, horen, voelen 
en beleven waar hun eten van-
daan komt. Schoolklassen heb-
ben de mogelijkheid om een 
boerderij te bezoeken of lessen 
van boeren te volgen op school. 
Dit sluit goed aan bij thema’s in 
het onderwijs zoals voedsel, ge-
zondheid en samenwerken. In de 
gemeente Oss zijn de melkvee-
bedrijven Boer Spierings, Zon-
nenberg, varkensbedrijf van 
Duijnhoven en paddenstoelen-
kwekerij van de Vorle aangeslo-

ten bij de Klasseboeren. (DR) 
 
 
 
 

 
www.klasseboeren.nl 

 

Lezing over  
invasieve exoten 
 
Op maandag 18 juni organi-
seert IVN Oss in NME /kinder-
boerderij een lezing over” In-
vasieve Exoten”. De lezing 
wordt gegeven door Peter van 
Harten van Waterschap Aa en 
Maas. 
 
Exoten verdringen  
inheemse soorten 
De lezing wordt gehouden in 
het kader van de “Week van de 
invasieve exoten ”.die plaats 
vindt van 15 t/m 24 juni. 
Daarin worden activiteiten ont-
plooid rondom exotische plan- 
ten en dieren die in onze om- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

geving als het ware een invasie 
veroorzaken.  
Steeds vaker worden we ge-
confronteerd met soorten die 
hier van oorsprong niet thuis 
horen. Deze zijn heel vaak 
schadelijk of ze verdringen 
plaatselijke organismen. Vele 
verspreiden zich zodanig snel 
en agressief, dat bestrijden 
bijna ondoenlijk is. Er zijn 
voorbeelden te over, zoals Ja-
panse duizendknoop, grote be-
renklauw, reuzenbalsemien, 
muskusrat, diverse eekhoorn-
soorten, brulkikker, graskar-
per, halsbandparkiet, nijlgans, 

Afrikaanse tijgermug en de 
rode Amerikaanse rivierkreeft. 
(DR) 
 
www.kijkopexoten.nl 

 

Fietsen langs de 
Zuiderwaterlinie  
 
Op 26 mei werd in Ravenstein 
de Zuiderwaterlinie fietsroute 
Grave- Ravenstein ten doop 
gehouden. De route van 54 km 
is één van de vijf koppelbare 
fietsroutes waarmee men langs 
de hele-160 km lange -Zuider-
waterlinie kan fietsen. 
 
Van rondeel naar bolwerck 
De routes werden ontwikkeld 
door de ANWB i.s.m. met de 
Alliantie Zuiderwaterlinie 
Noord-Brabant. Ook de provin-
cie, Staatsbosbeheer en de ge-
meenten langs de linie verleen-
den medewerking. De route 
Ravenstein-Grave loopt door 
Ravenstein (Rondeel, Maas-
poort en Philip van Kleefbol-
werck), Grave (Kroonwerk 
Coehoorn), Megen (Gevangen-
toren), Reek (Kampement van 
Frederik Hendrik) en Velp (Mi-
neursberg). Je kunt de route 
opdelen in lussen van 35 km 
(noord ) en 37,5 km (zuid) 
(DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.anwb.nl/fietsen/fietsrou-

tes/zuiderwaterlinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,85 miljoen voor 

Tiny Forest 
 
Dit voorjaar stelde de Postcode 
Loterij aan IVN een bedrag be-
schikbaar van 1,85 miljoen 
euro voor het project “Elke 
buurt zijn eigen minibos”. 
 
Iedere buurt zijn eigen  
minibos 
Een minibos, ook wel Tiny Fo-
rest genoemd, is een dicht be-
groeid, inheems bos, ter 
grootte van een tennisveld. 
Een prettige plek voor vlinders, 

vogels, bijen, kleine zoogdie-
ren, maar óók voor mensen. 
De komende drie jaar wil IVN 
100 Tiny Forests in Nederland 
gaan realiseren, samen met 
buurtbewoners en basisschool-
leerlingen. Veel kinderen uit de 
grote steden komen soms nau-
welijks met de natuur in aanra-
king, omdat die te ver van hun 
leefomgeving ligt. Uit onder-
zoek blijkt dat kinderen tegen-
woordig nog maar 300 meter 
van hun huis mogen spelen. 
Terwijl hun grootouders min-
sten 1,5 kilometer van huis 
mochten. Jonge kinderen van 
nu zullen te maken krijgen met 
de gevolgen van klimaatveran-
deringen. De verbinding met 
de natuur is voor hen daarom 
essentieel. En daarom moet 
elke buurt zijn eigen minibos 
hebben! Lees voor meer infor-
matie de website. (DR)  
 
 
 
www.ivn.nl 

 

Nature Today tien 

jaar 
 
Sinds 2008 publiceren biologen 
van natuurorganisaties en ken-
nisinstellingen dagelijks uitvoe-
rige digitale informatie (met 
foto’s) over actuele ontwikke-
lingen op het gebied van zoog-
dieren, vogels, amfibieën, 
planten en insecten enz. onder 
de naam “Nature Today”. 
 
Makkelijk, gratis abonneren 
“Nature Today”, dat tot 2015 
“Natuurbericht.nl” heette, 
plaatst ook regelmatig nieuws 
van de KNNV (Vereniging van 
veldbiologie) op de dagelijkse 
mail. Afgelopen jaar had de  

nieuwsmail een record aantal 
bezoekers, vooral te danken 
aan de gedegen manier waarop 
de nieuwsitems gebracht wer-
den. Dit voorjaar liep de teller 
van dagelijkse ontvangers van 
de dagelijkse nieuwsbrief op 
van 15 naar 16.000. U kunt u 
op “Nature Today” abonneren.  
(DR) 
 
 
 
 
 
www.naturetoday.nl 

 

Opening  

“Meer Maashorst”  
projecten 

 
Op 17 juni zijn aan de Udense 
zijde van De Maashorst door 
burgemeester Hellegers van 
Uden een achttal “Meer Maas-
horst” projecten officieel geo-
pend, die mede mogelijk wer-
den gemaakt door de investe-
ringsregeling” Landschappen 
van Allure”. 
 
Beweeg- en speelbos 
Aan de Lagerbosweg, naast 
ziekenhuis Bernhoven, is één 
van de officiële toegangspoor-
ten van De Maashorst met in-
formatie over het gebied. Ge-
realiseerd. Deze toegangspoort 
is ook het startpunt van het 
Bernhovenpad. Verder werd-
halverwege de Slabroekseweg- 
een beweegbos met allerlei 
toestellen en oefeningen aan-
gelegd, ter vervanging van de 

voormalige trimbaan. Het be-
kende “Kabouterbos” kreeg 
een opknapbeurt en er kwam 
een nieuw speelbos nabij Naat 
Piek, waar kinderen kunnen 
klimmen, glijden en met zand 
en water kunnen spelen. Er 
kwam een nieuwe fietsverbin-
ding van de Doelenweg recht-
streeks naar Natuurcentrum 
De Maashorst en het gebied 
werd natuurlijker ingericht met 
struiken en fruitbomen. En ten-
slotte werd langs de Schans-
weg - tegenover de kruising 
met de Oude Bosweg - een 
nieuw parkeerterrein gemaakt 
voor de bezoekers van Bedaf. 
Hier is ook het startpunt van 
de “Berg- en breukwandelroute 
langs de Udense wijstgronden. 
(DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6I7crdHbAhVKbxQKHR_BBb0QjRx6BAgBEAU&url=https://dutchagrifoodweek.nl/en/programma/kick-off-project-menu-restaurant-oss&psig=AOvVaw2TA2diDxBNhPBVSJA7r6P2&ust=1529003947742777
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Vlindertuin in 

Schaijk  
 
Op 26 maart werd, op initiatief 
van Natuurbegraafplaats Maas-
horst en Camping “Hartje 
Groen”, aan de Udensedreef, 
nabij het Docus de Das avontu-
renpad in Schaijk, een tuin vol 
vlinders en bloemen, “Vlindery-
dille”, officieel geopend.  
 
Unieke oase 
De natuurbegraafplaats Maas-
horst en camping “Hartje 
Groen” werken samen in het 

kader van “Meer Maashorst, 
een gezond Landschap” aan de 
uitbreiding en beleving van de 
natuur. Een onderdeel hiervan 
was de aanleg van de “Vlin-
derydille”. De Vlinderstichting 
gaf adviezen om een diversiteit 
aan vlinders aan te trekken. De 
keuze van de type zaden, het 
gebruik van de grond of hoe en 
waar boomresten moesten lig-
gen. Alles is in detail uitge-
werkt om een bloemrijke plek 
voor vlinders, maar óók voor 
bijen en vogels te realiseren. 
Het is een unieke oase, die bij-
draagt aan de terugkeer en het 
behoud van bedreigde soorten, 
aansluitend bij het herstelplan 
“Wild van Vlinders” van de 
Vlinderstichting. Het stukje na-
tuur is voor iedereen toegan-
kelijk. En om kinderen spelen-
derwijs meer te laten ontdek-
ken in de natuur heeft Hartje 
Groen, samen met Natuurcen-
trum De Maashorst een Docus 
de Das bolderkar en een spel-
letjestas ontwikkeld. Die zijn te 
huur bij de boshut op camping 
Hartje Groen. Bolderkar, spel-
letjestas en “Vlinderydille” zijn 
projecten in het kader van 
“Landschappen van Allure, 
meer Maashorst, een gezond 
landschap”. (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlinders op een voedselschaal 
in de vlindertuin in Noorder 
Dierenpark Emmen. (Foto Jan 
Oomen) 

Twee wisenten 

naar Spanje 
 
Twee wisenten uit de Maas-
horstkudde zijn per vachtwa-
gen naar Spanje verhuisd. Ze 
gaan een toekomst tegemoet 
in een nieuw leefgebied in 
Spanje, waar al wisenten le-
ven. Later dit jaar komen er 
twee jonge wisentstiertjes naar 
de Maashorst ter vervanging. 
 
Kans inteelt verminderen 
Door de twee dieren te ver-
plaatsen, krijgt de Maashorst 

de mogelijkheid om de kudde 
hier verder op te bouwen. De 
nieuwe dieren zijn genetisch 
niet verwant aan de kudde en 
kunnen dus zonder kans op in-
teelt voor nageslacht in de 
Maashorst zorgen. Naarmate 
het leefgebied en de wisent-
kudde groeien, zal er steeds 
minder in de kudde ingegrepen 
hoeven worden. De vrouwelijke 
dieren zoeken dan zelf een niet 
verwante stier uit om mee te 
paren. Om dit optimaal te laten 
functioneren, moet er wel vol-
doende ruimte en keuze zijn. 
Tot die tijd moet de beheerder 
van de kudde zo af en toe in-
grijpen. (DR) 
 

Muziek promofilm 
Maashorst won 

prijs 
 
De muziek die Wijchenaar Jus-
tin Walraven maakte bij de 
Maashorst promofilm “Het Oer-
gebied in Brabant”, is uitgeroe-
pen tot de beste originele mu-
ziek van een reclamespot of 
campagne in 2017.  
 
Film nog steeds te zien 
Dankzij de fantastische muziek 
werd de oertrailer vorig jaar 
een dikke hit. In een paar da-
gen tijd werd de film meer dan 
100.000 bekeken op social me-
dia. De film vormde de aftrap 
van de brandingscampagne 
van de “Maashorst, het oerge-
bied in Brabant” Wie de film 
gemist heeft, kan deze nog 
steeds bekijken en natuurlijk 
beluisteren op de websites. 
(DR)  
 
 
 
 
 
www.bezoekdemaashorst.nl 

www.facebook.com/bezoekdemaas-

horst 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomer 2018 
 
De zomer moet nog beginnen, maar het aantal 
zomerse dagen blijft maar oplopen. Klimaatver-

andering? ik denk het wel, het is niet normaal 
meer dat je tijdens de ijsheiligen in mei, te ma-
ken hebt met zomerse dagen in plaats van. vette 
nachtvorst. Vorig jaar op 10 mei vroor het zo 
hard ,dat onze oogst van appels, peren en kersen 
in de Landerij nihil was, evenals die voor de no-

ten. Aan de bomen te zien, op dit moment, zullen 
er straks takken breken zoveel vruchten hangen 
er nu aan. 
 
Maar als ik nu naar buiten kijk kan het straks ook 
weer niets zijn, er komen dikke onweerswolken 
aan met heftige hagel en regenbuien. Ik ben be-

nieuwd. En dan zit er in de USA iemand die be-
weert dat er geen klimaatverandering is en dat 
de akkoorden van Parijs er alleen maar zijn voor 
de "klimaatfreakies" die zich daar mee bezig hou-

den. Straks als Washington overstroomt, wat nu 
in buurtstaat Maryland gebeurt, gaan hem mis-
schien wel de ogen open. Och ja het zijn vaak de 

armste mensen die er last van hebben. Bangla-
desh, Filipijnen, Indonesië, eilanden die bijna on-
derwater staan. enz. 
 
Voorlopig profiteren we wel van het mooie weer, 
alles groeit voorspoedig, de akkers in de Stelt 

staan er, nog wel, goed bij, en waar nodig geven 
we water aan pas geplante bomen en struiken. 
 
De toegangspoorten naar Landerij VanTosse zijn 
prachtig geworden en iedereen die ik spreek, 
vindt het een aanwinst voor Oss. De aangeplante 
houtwallen staan er ook goed bij. Ik denk dat we 

er al weer moeten gaan dunnen, zó dicht staat 

het op elkaar. Maar daar gaan gelukkig de des-
kundigen over. 
 
Dit jaar vieren we ons twintigjarig jubileum. Meer 
nieuws daar over volgt via e-mail. Wel kan ik al 
vertellen, dat we die dag samen met vrijwilligers- 

organisaties, die via Brabants Landschap met el-
kaar verbonden zijn, de jaarlijkse “Openingsdag 
van het Vrijwilligersseizoen 2018 “ van het Bra-
bants Landschap zullen organiseren in en op Lan-
derij VanTosse. 
 

We kunnen terugkijken op 20 vruchtbare jaren, 
met intussen maar liefst in totaal 170 vrijwilligers 
in Oss, Geffen en Maren Kessel, die allemaal be-
zig zijn met er voor te zorgen dat we in een 
mooie gemeente met veel groen en fraaie land-

schappen kunnen wonen. Dank jullie wel, ik woon 
hier met veel plezier en met dankbaarheid. Blijf 

vooral het mooie werk voortzetten. 
 
Beschouwer 
 
 

Landschapsbeheer Oss 
bestaat 20 jaar! 
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dat BLISS, better life in simple 
steps.  
Er is een prachtige WAAR win-
kel met Fair Trade producten 
maar ook lokaal duurzaam 
aanbod. Er komt een expo voor 
biobased en energie neutraal 
wonen met bijvoorbeeld infra-
roodpanelen. Op het Wellness 
plein kun je terecht voor yoga-
lessen, Nei-coaching, Ayurvedi-
sche massage, voetreflex, HSP 
Café en QiGong. 
 
Opening 
Op 19 en 20 mei viert Spoor 8 
de opening officieel met een 
feestelijk programma met 
workshops, lezingen, een Food 
Court met heerlijk lokaal aan-
bod en streekproducten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoor 8 is een bijzonder uitje 
voor jong en oud. 
Aansluiten bij Spoor 8 is moge-

lijk voor zowel duurzame 
bedrijven als deelnemers 
op het Wellness plein, We-

ijen 77 in Nistelrode, 0412-

763737.  
 
Karen Raatsie  
 
 
 
 
 
 
www.spoor-8.nl  

nistelrode@ditiswaar.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

Werkgroep Landschapsbeheer Oss 
Werkdagen en mededelingen 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Werktijden 
De werktijd op de werkdagen is van 9.00-12.30 uur. 
Werklocatie en verzamelplaats worden tijdig per mail be-
kend gemaakt. Ook langere werktijden en extra werkdagen 
worden per mail doorgegeven. 

 

Inlichtingen en aan- of afmeldingen 
Inlichtingen en aan- of afmeldingen kunt u mailen naar 
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@land-
schapsbeheer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368. 
 
Telefoonnummers  

Henk Smouter (algemeen/projectcoördinator) 06-54288252 
Tonnie van Hooff (coördinator beheer) 06-37456820 (ook 
tijdens de werkdagen). 
 
Klusjesochtend  
Iedere dinsdag klusjesochtend op onze Landschapswerf 
aan de Tolstraat 3, 5342 NH Oss tussen 9.00-12.00 uur.  

Telefoon 0412-474322. 

 
 
 

Werkschema 2018 
 
Juli 

Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27 
 
Augustus 
Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24 
 
September 
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21, 

vrijdag 28 
 

 

Mariette           Janny 

Johnny 

Mutaties 
vrijwilligersgroep 
 
Deze keer melden we u drie 
nieuwe vrijwilligers, terwijl er 
één werd afgevoerd.  
 
De nieuwe medewerkers zijn 
Paul (62) en Helga (60) Pen-
ning de Vries uit Oss en Jan 
van Aken (69) eveneens uit 
Oss. Paul en Helga werken nog 
en hebben nog niet aan een 
werkdag mee kunnen doen en 
Jan, die een keer op de Tol-
straat kwam, kreeg gezond-
heidsproblemen. Afscheid na-
men we van Remie Hartman 
uit Heesch, die op de tuinderij 
werkte. Vermeldden we in de 
nieuwsbrief van maart nog dat 
het aantal vrijwilligers 139 be-
droeg, dat aantal is nu met een 
grote sprong omhoog gegaan 
tot 170 door de officiële toetre-
ding van de 29 leden tellende 
vrijwilligersgroep uit Maas-
donk. (DR) 
 

 
 
 
 

In memoriam 

Jacques Michiels  
 

Op 25 mei is, na een lang ziek-
bed, Jacques de man van onze 
Maria Michiels op 78 jarige 
leeftijd overleden. Conform de 
wens van Jacques vond de be-
grafenis in besloten kring en in 
alle rust en eenvoud plaats. 
Jacques werd te rusten gelegd 
op de Natuurbegraafplaats 
Maashorst in Schaijk. We con-
doleren Maria met dit grote 
verlies en wensen haar heel 
veel sterkte toe bij het verwer-
ken van haar verdriet. Hopelijk 
kan de rust in tuinderij, waar 
Maria zo graag werkt, haar 
daarbij tot steun zijn! (DR)  
 

Reek op een rij 
 
Het heeft lang geduurd voor 
we ze alle vijf bij elkaar kon-

den krijgen voor een foto, 
maar hier ziet u ze dan toch, 
onze vijf vrijwilligers uit Reek, 
onder aanvoering van oud ge-
diende Ad Princen. Achter de 
namen hun eerste werkdag. 
Van links naar rechts: Ad Prin-
cen (5-11-2005), Charles On-
trop (1-8-2015), Rien van Son 
(13-5-2017), Karel Oomen 
(28-4-2017) en Nico van Cas-
teren (15-3-2017). (DR) 
 

 

Op de werkdagen van 2 en 8 juni kreeg ons herinneringsbos in de 
Stelt een grote opknapbeurt. Er werd riet en gras gemaaid, de 
wandelpaden werden vrijgemaakt van grasdoorgroei en er werd 
Amerikaanse vogelkers verwijderd. Op de foto zien we Nell van  
Haren en Tonny van der Heijden druk bezig met het schoffelen 
van een wandelpad (Foto Dick Roza) 

Helga en Paul 


