
0 
 

 

 
 
 
 
 

000000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 
 Landschapsbeheer Oss | Juni 2021 | Jaargang 23 | Nummer 86 
 Redactie | Braakstraat 46, 5345 XB Oss | 0412-642368 | redactie@landschapsbeheer-oss.nl 

 
  
 

  
 



1 

Contact 

 
Landschapsbeheer Oss 
Tolstraat 3 

5342 NH Oss 
I www.landschapsbeheer-oss.nl 
E info@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Voorzitter  
Harry Peters  
T 06-53130585 

E voorzitter@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Secretaris 
Leo de Hoogt  
T 06-52607320 
E secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl 
 

Penningmeester 
Jan Ploegmakers 
T 0412-641500 

E penningmeester@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Redactie, Werving & Vrijwilligerscontact  

Dick Roza 
T 0412-642368  
E pr@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Redactie & Website 
Richard Ceelen 
T 06-54218521 

E redactie@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Juridisch Adviseur 
Maarten Furnée 
T 0412-454204 
E juridischadviseur@landschapsbeheer-oss.nl 
 

Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie  

Henk Smouter (Projectcoördinator) 
T 06-54288252 
E hs@werkplaatsnlc.nl  
 
Coördinator Beheer 

Tonnie van Hooff (Projectcoördinator) 
T 06-37456820 
E tvh@werkplaatsnlc.nl  
 
Beheerder Tolstraat 
Eric Megens 
T 06-12191210 

E beheerder@werkplaatsnlc.nl 
 
Landerij VanTosse 
E secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl 
 

Administratie 
Henk van den Oever 

T 0412-633443/06-22331836 
E administratie@landschapsbeheer-oss.nl 
 
De Stichting Landschapsbeheer Oss is gevestigd te Oss en 
ingeschreven bij KvK Oost-Brabant onder nummer 
17105068 Rabobank Oss, NL94 RABO 0170 4198 94 

 
 
 
 

Inhoudsopgave  

 
Woord van voorzitter 2 
Landschapsinrichting Munlaan, vervolgArtikel  2 

Chaja's Ontmoetingstafel 2 
Herinrichting Middelveldse waterloop 3 
Struinderij krijgt vorm 4 
Tuinderij VanTosse deed mee aan Veltdagen 4 
Wat deden we allemaal? 5 
Landelijke Opschoondag 2021 6 
Nieuwe “Willibrordusboom” onthuld 7 

Kort Nieuws 9 
Werkgroep Landschapsbeheer 19 
 

Colofon 

 
Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss 
Juni 2021 jaargang 23, nummer 86, oplage 900, waarvan 
300 digitaal. 
 

Redactie 
Richard Ceelen, Dick Roza, René van Dorst, Jan Oomen  
Email: redactie@landschapsbeheer-oss.nl 
Redactieadres: Braakstraat 46, 5345 XB Oss 
Druk: Kluytmans Drukwinkel bv Oss 
 
Kopij 

De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende  
nieuwsbrief is 1 september 2021. 
 
Foto’s voorpagina 
Boven: herinrichting van de Middelveldse Waterloop in  
Geffen (foto: Henk Smouter) 

Linksonder: aanbrengen beschoeiing in de eendenkooi  
(foto: Tonnie van Hooff) 
Rechtsonder: nieuwe brug bij de Meerdijk (foto: Tonnie 
van Hooff) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Onze vrijwilliger Jan van den Hoogen maakte een fraai 
schilderij van de omgevallen oude boom bij het oude 
zwembad aan de Macharenseweg. 
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Woord van voorzitter 
 
Welkom in de wereld van Land-
schapsbeheer Oss en de Landerij 
VanTosse. Daar waar vele vrijwil-

ligers enthousiast werken in en 
aan een groene beleving, de 
groene schil rondom en in de ge-

meente Oss.  
 
Wat zijn wij blij met deze zomer, 
waarin het coronavirus zich lang-
zaam verder terugtrekt en waar we weer kunnen uitzwer-
men over meerdere mooie plaatsen in de wereld. Die vrij-
heid is niet zo vanzelfsprekend. Het afgelopen anderhalf 

jaar heeft ons meer waardering gebracht en ook meer 
kennis over onze directe omgeving, de omgeving waar 
vele vrijwilligers nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikke-
len en ook het onderhoud daarvan verzorgen. 
 
De ontwikkelingen rondom de 26 km dijkverhogingen 

langs de Maas en vooral de daaraan gekoppelde teruggave 

van landbouwgronden aan de natuur, bieden voor Land-
schapsbeheer Oss nieuwe kansen voor wandel- en fiets-
routes, maar ook poelen, (bos)aanplant en andere zalige 
groene ontwikkelingen. Hier liggen kansen om nauwer sa-
men te werken met Brabants Landschap en/of Natuurmo-
numenten. Tonnie van Hooff en Henk Smouter houden dit 

zo goed mogelijk in de gaten. 
 
Het vijfjarenplan van 2017 loopt eind dit jaar af. Dit bete-
kent dat wij allen zullen moeten nadenken over de te vol-
gen strategie en de toekomstvisie van onze stichtingen en 
de activiteiten. Bijvoorbeeld: de continuïteit van het be-
stuursorgaan, de organisatie van eventuele verdere groei, 

nauwere samenwerkingsverbanden, algemeen toekomst-
bestendigheid, (uit- of inbreiding) activiteiten en andere 
relevante in- en externe ontwikkelingen. Een aantal zaken 
gaan verder dan de 5 jaar die voor ons liggen en daarvoor 

hebben we denkkracht, die wellicht binnen onze stichtin-
gen al aanwezig is, nodig. Wij komen daar ook zeker nog 

bij u op terug. 
 
Dankzij Leo de Hoogt en zijn team is in één jaarverslag 
2019 en 2020 samengebracht en daarvan hebt u allen een 
exemplaar ontvangen. Een naslagwerk over de, ondanks 
negatieve corona-invloeden, uitgevoerde activiteiten. 
 

Jan Ploegmakers heeft inmiddels het financiële verslag 
2020, met een goedkeurende accountantsverklaring, posi-
tief afgesloten. Jan en zijn team heel erg bedankt voor al 
jullie werk.  
 
Heel veel leesgenot toegewenst. Harry Peters, voorzitter. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Landschapsinrichting 

Munlaan, vervolg 
 
In juni zijn eindelijk ook in het gebied langs de Munlaan de 

twee nieuwe amfibieënpoelen gereedgekomen. De aanleg 
ervan was oorspronkelijk gepland in het najaar van 2020, 
maar is vertraagd door bezwaren van enkele omwonen-

den. De vertraging heeft er helaas toe geleid dat we de af-
werking van de percelen tot het najaar moeten uitstellen. 
Daar waar de poelen zijn aangelegd is een deel van het 
gras gefreesd en is de vrijkomende grond verwerkt.  
Deze gedeelten worden in het najaar nog doorgezaaid met 
een inheems bloemenmengsel. 
 

Dit jaar starten we al wel met het voorgestelde sinusbe-
heer waarbij de vegetatie in gedeeltes wordt gemaaid. Dit 
maaien willen we grotendeels in eigen beheer doen.  
 
De percelen zijn vrij toegankelijk, er worden geen ver-
harde paden aangelegd maar door enkele graspaden uit te 

maaien willen we wel een voorkeur looproute door de per-

celen aangeven. Deze paden sluiten aan bij de wandel-
route door het Vierwindenbos en hebben enkele ingangen 
vanaf de Munlaan.  
De inrichting is onderdeel van het natuurcompensatiepro-
ject N329 en is gefinancierd door de Provincie Noord-Bra-
bant en de gemeente Oss. 

 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Chaja's Ontmoetingstafel 
 
Midden in de rust en de natuur op ‘Landerij VanTosse’ 
heeft Stichting Chaja Oss e.o. een ontmoetingsplek gerea-
liseerd voor mensen die in hun eigen leven of dat van hun 
naasten met kanker geconfronteerd zijn. 
De ontmoetingstafel zal worden gebruikt bij activiteiten 
van Chaja, maar ook bezoekers van Landerij VanTosse 

kunnen gebruik maken van de tafel (voor zover er géén 

Chaja activiteit is gepland). 
De tafel is ontworpen en gemaakt door André Smouter 
(broer van..). Het tafelblad bestaat uit verschillende in- en 
uitheemse houtsoorten, die de multiculturele samenleving 
vertegenwoordigen. 

 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 

 
 

Wachtlijst voor aanvraag  

herinneringsboom 
 
De in december aangelegde uitbreiding van het VanTosse her-
inneringsbos is inmiddels, inclusief de ontvangen aanvragen 
voor het planten van een boom dit najaar, vol geplant. Dit be-
tekent dat nieuwe aanvragen helaas eerst op een wachtlijst 
worden geplaatst.  
We zijn bezig om het ernaast gelegen perceel er bij te betrek-
ken, maar daarvoor is toestemming van de gemeente Oss ver-
eist. De procedure hiervoor is opgestart. Zodra er meer duide-
lijkheid is maken we dit bekend.  
Heeft u belangstelling voor het planten van een boom? Doe ge-
rust een aanvraag. U krijgt bericht als het weer mogelijk is een 
boom te planten. 
 
Voor meer info: www.landerijvantosse.nl/herinneringsbos 
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Herinrichting  
Middelveldse waterloop 
 

Eind mei hebben we eindelijk de schop in de grond kunnen 
zetten: de herinrichting van de Middelveldse Waterloop in 
Geffen. De herinrichting is een van de projecten van de vi-
sie Geffen-Oss.  
 
De Middelveldse waterloop in Geffen is al op oude platte-
gronden aanwezig. Nu is het een kleine watergang, die in 

de winter watervoerend is, maar in de zomer vaak droog 
staat.  
De natuurlijke waterloop is in de afgelopen eeuw vrijwel 
verdwenen door samenvoeging van landbouwpercelen en 
de aanleg van rechte sloten voor ontwatering. De huidige 
waterloop is afgesneden van het brongebied, de hogere 
zandgronden van de Geffense bosjes, waardoor hij mo-

menteel alleen functioneert als afwateringssloot. De af-

stroom is van oost naar west en bestrijkt het gebied vanaf 
het bijenmuseum Ecopoll tot de bebouwde kom van Gef-
fen. 
 
Een van de doelstellingen van het project is het herstellen 

van het waterbergend vermogen van de waterloop. Door 
plaatselijke verbreding, de aanleg van diepere waterhou-
dende lobben, het aanleggen van ecologische oevers en de 
aanleg van een vrij liggende poel willen we de landschap-
pelijke en ecologische waarde rond de waterloop verster-
ken. We denken daarbij aan watergebonden organismen 
(oeverplanten, amfibieën, libellen), die, doordat er in het 

voorjaar langer water wordt vastgehouden, betere kansen 
voor overleving hebben.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In een rapport, opgesteld door adviesbureau PuurGroen, is 
vastgesteld dat de Middelveldse waterloop een potentieel  
geschikte plek is om als waterberging te kunnen functione-

ren. Voorwaarde is dat er naar mogelijkheden moet wor-
den gezocht zijn om wateraanvoer naar de waterloop te 

kunnen herstellen. Momenteel is de situatie dat de omrin-
gende agrarische gronden de neerslag grotendeels kunnen 
opvangen en dat afstroom naar de watergang alleen 
plaatsvindt in tijden van overvloedige neerslag. Recente 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen echter een ingrijpende 
verandering teweegbrengen. Voorgestelde uitbreiding met 
woningbouw aan de zuidzijde van de watergang verandert 

de bestemming als landbouwgrond en zal vergroting van 
het verharde oppervlak tot gevolg hebben. Afwatering van 
deze verharde oppervlakken dient dan naar het infiltratie-
gebied van de waterloop te worden geleid waardoor de 
waterloop in grotere delen van het jaar wel watervoerend 
kan blijven. Met eventuele aanvullende maatregelen, zoals 
het plaatsen van een stuw, kan de waterloop uiteindelijk 

een functie van robuuste waterberging krijgen, die grote 

kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van het gehele 
gebied tussen het Ivo van Dintherpad en de Leiweg.  
In dit licht bezien sorteren de nu genomen werkzaamhe-
den aan de watergang ook voor op de toekomstige situa-
tie. 

 
Buiten het werk aan de waterloop wordt het gehele gebied 
aan de noordzijde ingericht en beheerd als bloemrijk gras-
land. In het najaar worden er nog hagen en struweelzones 
aangelegd. Waar mogelijk kunnen akkertjes aangelegd 
worden en ontstaan er nieuwe kansen voor biodiversiteit, 
bijen, akkervogels, recreatie en natuur- en milieueducatie. 

 
Henk Smouter 
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Struinderij krijgt vorm 
 
Door het koude voorjaar begon het wat aarzelend, maar 

nu trekt de natuur flink door. Dat is zeker te merken in de 
Struinderij, onze nieuwe mengelmoestuin annex voedsel-
bos(je) in wording. De fruitbomen en struiken hebben 
mooi en vooral lang gebloeid (dankzij het koele weer), de 
geplante kruiden en meerjarige groenten slaan goed aan 
en ook duiken allerlei andere planten op. Natuurlijk ook 
best veel gras en ook brandnetels, maar ook dat hoort er-

bij. Flinke stukken zijn ingezaaid met een inheems bloe-
menmengsel om de kale grond zo snel mogelijk te bedek-
ken. Er zijn mooie houten poorten geplaatst, gemaakt in 
de eigen timmerwerkplaats van Landschapsbeheer Oss. 
Als onderhoud doen we niet veel: alleen rond de geplante 
kruiden en struiken trekken we af en toe wat al te welig 
opgroeiend gras weg om te voorkomen dat ze overgroeid 

worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle planten 

hun eigen plekje gaan innemen en de concurrentie van an-
dere planten aankunnen. 
 
Henk Smouter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tuinderij VanTosse deed 
mee aan Veltdagen 
 
In het weekend van 5 en 6 juni werden de (gratis) Velt Eco 
tuindagen gehouden. In het hele land konden tal van eco-
logische tuinen bezocht worden en stonden tuineigenaren 
klaar om informatie en tuintips te geven. Ook de tuinderij 
van Landerij VanTosse deed dit keer mee 
 

Uitstekende gastheren en -dames 
Bezoekers moesten zich, vanwege de RIVM regels, van te-
voren aanmelden voor een tijdslot van 12.00 tot 16.00 
uur. In totaal zo’n 100 mensen maakten daar gebruik van. 
Het was een gezellige drukte en een relaxte sfeer in de 
tuin en de mensen waren zeer geïnteresseerd. Er waren 
Ossenaren, die niet ver van de tuin woonden, maar er nog 

nooit een bezoek aan hadden gebracht, maar ook mensen 

die zelf een tuin of groentetuin hadden en van wanten wis-
ten. Zelfs mensen met ecologische kennis en ook begin-
nende volkstuinders. Er zijn wat boeken besteld, wat 
groente verkocht en heel wat honing en diverse potten 
VanTosse jam. Om de bezoekersstroom in goede banen te 

leiden en voorlichting te geven over de tuinderij en het 
voedselbos /struinderij van Landerij VanTosse waren onze 
vrijwilligers Henk, Wout, Albert, Paulien, Thea, Ans, Patri-
cia, Dirk-Jan, Nell en ikzelf aanwezig. 
 
Anne-Marie Bollen 
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Wat deden we allemaal? 
 
Hieronder treft u weer een overzichtje aan van de activitei-
ten van de natuurwerkgroep de afgelopen periode. 
 

Opknapbeurt voor bosgebieden 
Onze wilgenknotploeg sloot eind maart/begin april, voor-
dat het broedseizoen begon, haar werkzaamheden af in 

het Lithse Bos in Lith en het Olijfstraatje in Lithoijen. Op 
10 april kregen het Vierwindenbos en het rolstoel-pad 
weer een opknapbeurt en werd er een gaasrooster aange-
bracht langs de nieuwe weilandjes aan de Germanenweg. 
Een week later, op 16 april, kregen ook het Docfabos en 
de daarin gelegen poelen een beurt. Vervolgens trokken 
we met een grote groep, op 24 april, weer naar onze favo-

riete locaties aan het Ossermeer en het oude zwembad. 
Daar werd opslag verwijderd, een begin gemaakt met het 
vervangen van twee bruggetjes, een slagboom vervangen 
en werd de blauwe paaltjes- wandelroute hersteld.  
 
Heksje Route 

Het weer bleef maar steeds herfstachtig. Tóch begonnen 

we op 7 mei met het vervaardigen van de avontuurlijke 
speelelementen voor de nieuwe “Heksje Route”, een kin-
der-speelroute die door buurtbewoners, samen met Wijk-
raad de Ruwaard, in het Geffense Bos ontwikkeld is. Daar-
voor werden ook, door het kappen van Amerikaanse eiken, 
open plekken gemaakt. De gekapte bomen werden daarna 

gebruikt voor klauterbomen. Op 12 mei gingen we met 
deze aparte klus verder en, na nog wat kleine activiteiten 
tussendoor, kon op 22 mei de 2 kilometer lange - via QR-
codes te volgen - speelroute door de kinderen in gebruik 
genomen worden. De officiële opening zal plaatsvinden op 
zaterdag 17 juli. Landschapsbeheer mag trots zijn op haar 
werk aan de route. We vervaardigden naast de klauterbo-

men o.a. ook nog slalompaaltjes, stapstammetjes, even-
wichtsboomstammen en takkenhutten. We zorgden ook 
voor de bewegwijzering via rode en groene vogelhuisjes en 
heksenhoedjes en we plaatsten twee informatiepanelen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Picknicktafel bij BergbOsstuin 

Na al dat speelelementen-werk was het op 21 mei weer 
eens tijd voor onze thuisbasis de Stelt. Daar werd een 
houtstammetjeswal langs de toegangsweg naar de tuinde-
rij gemaakt en werden een poort en een nieuw hekwerk bij 
de bijenstal geplaatst. De laatste werkdag van de natuur-
werkgroep vond - eindelijk met mooi weer- plaats op 28 
mei in de eendenkooi in Macharen. Daar werd een begin 

gemaakt met de hoognodige vervanging van de rietmatten 
en de beschoeiïng van de twee vangpijpen.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het vermelden waard is tevens nog de fraaie picknicktafel, 
die door onze timmerlieden in de Tolstraat gemaakt werd, 

en die eind mei geplaatst werd in de nieuwe BergbOsstuin 
van de Stadse Boeren, die naast de zaagtandwoningen op 
de hoek van de Oostwal en de Koningsloper is aangelegd. 

We komen daar nog op terug. 
 
Dick Roza 

 

12 vrijwilligers behaalden 
maaicertificaat 
 
Het bedienen van één van onze bosmaaiers is voor veel 

van onze vrijwilliger een leuke bezigheid tijdens onze 
werkochtenden. Er is altijd een run op de machines als er 
maaien op het programma staat. Dan geldt het devies: 
“Wie het eerst komt, het eerst maalt!” 
 
Wie het eerst komt, het eerst maait! 
Op 15 en 16 april werd er weer een cursus bosmaaien ge-

geven, waaraan 12 van onze vrijwilligers deelnamen en 
die gehouden werd in een coronabestendige tent op onze 
werf aan de Tolstraat en op een maailocatie. De vraag van 
sommige deelnemers vooraf was: “Hoe kun je nu een hele 
dag iets over bosmaaiers vertellen?” Het antwoord was 
aan het einde van de middag steeds duidelijk: “Heel veel”. 

Dus Eef Ebing, Sjef Bardoel,Paul Paar, Frans Heeren, José 
Remmits, Paul Wieberdink, Roelof van de Werf, Adrie 
Geerts, Dirk-Jan van der Laan, Virgil van Donzel, Thijs 
Meulemans en Johan Spanjers luisterden goed en brachten 
de ontvangen informatie ook goed in de praktijk. En dus 
kregen alle twaalf het zo begeerde certificaat na afloop.  
 

Tevreden over cursusleider 
De geslaagde deelnemers hebben de cursusdag intensief, 
maar ook als zeer nuttig en leerzaam ervaren en waren 
zeer tevreden over de cursusleider Erik Hesselink van Cur-

suscentrum GROEN uit Nijmegen. In totaal zijn er nu 35 
vrijwilligers die de kunst van het bosmaaien beheersen en 
een diploma boven hun bed hebben hangen. Er zijn nu zes 

elektrische- en vijf motormaaiers beschikbaar. Tevens 
hebben ook nog 12 van onze vrijwilligers een diploma ket-
tingzagen op zak, dat ze verdienden in een uitvoeriger en 
zwaardere cursus! 
 
Dick Roza 
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Landelijke Opschoondag 

2021 
 
Geen grote opschoonevenementen met veel mensen, maar 

dit jaar, vanwege corona, acties dicht bij huis op de Op-
schoondag op 20 maart. In totaal maakten 31.888 deelne-
mers met zo’n 4.568 acties in Nederland hun buurt weer 

schoon. 
 
Zes zwerfafvalgroepen actief 
Ook bij Landschapsbeheer Oss, dat vooral de laatste jaren 
groots uitpakte met veel projecten en met behulp van heel 
veel vrijwilligers en scholen, was het erg rustig. In het ka-
der van de actie “Schone Maas” hebben zes van de tien 

groepen, die een stukje Maasoever hebben geadopteerd, 
op de derde zaterdag van maart hun oevergedeelte langs 
de rivier schoongemaakt van zwerfafval. Dat waren de 
korfbalvereniging TOG uit Overlangel, Dorpsvereniging 
Neerloon, dames-carnavalsvereniging de Ravenna’s uit Ra-
venstein, Stichting Natuurspeeltuin Megen, visvereniging 

Moby Dick uit Macharen en onze vrijwilligersgroep uit Ma-

ren-Kessel. Van de schoonmaakactie van de laatste groep 
schreef Thijs Meulemans een verslagje. 
 
Dick Roza 
 

Vanaf Manege Cassella tot 

Lithse Ham opgeruimd 
 
Er waren ongeveer 20 personen die mee hebben geholpen. 
En we hebben het hele gebied, vanaf Natuurmonumenten 
d.w.z. tegenover de manege Cassella tot aan de camping 

van de Lithse Ham, van zwerfafval gekuist. Ongeveer 10 
zakken vol en een groot stuk ijzer. In overleg met Jos van 
den Heuvel, coördinator in Lith en schipper van de boot “ 
Schoonskip” uit Lith, die ook meedeed, is alles keurig nog 

dezelfde dag afgevoerd. We hadden ons om 10 uur verza-
meld op de parkeerplaats aan de Kesselsedijk t/o nummer 

21. Daar zijn de hulpmiddelen, die we van Landschapsbe-
heer hadden geleend, zoals handschoenen, vuilniszakken, 
hoepels en prikstokken/grijpers uitgereikt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vloedlijn gedekt  
Iedereen is daarna op eigen initiatief, met inachtneming 

van de coronaregels, in groepjes of alleen, het gebied in-
gegaan en wel zo dat we overal kwamen en vooral de 
vloedlijn gedekt hadden, waar veel klein plastic lag. Om 12 
uur was iedereen weer ter plekke terug, is er wat nabe-

sproken, op gepaste afstand, en is iedereen weer huis-
waarts gegaan. De opruimspullen zijn de volgende dinsdag 
weer bij de werf van Landschapsbeheer aan de Tolstraat in 

Oss teruggebracht. Al met al een geslaagde actie, die ook 
de onderlinge band heeft verstevigd van diegenen die in 
Kessel wonen en actief zijn om het een mooi dorp te laten 
zijn en blijven! 
 
Thijs Meulemans 
 

Nieuwe maaimachine  
aangeschaft 
 
Recent heeft Landschapsbeheer Oss een nieuwe maaima-

chine aangeschaft, namelijk een zogenaamde vingerbalk 

met bandhooiapparaat en een trekkertje met cirkelmaaier.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Ecologisch maaien 
Maaien is een belangrijke activiteit op onze werkdagen en 
op onze natuurlocaties welke wij in onderhoud hebben. 
Velen van jullie hebben recent of al eerder een cursus bos-
maaier gehad. We hebben een klepelmaaier welke al ja-

renlang dienst doet. 
Recent hebben we een trekker gekocht met een cirkel-
maaier en een tweewielige trekker met een vingerbalk. 
Dat hebben we bewust gedaan omdat we met ons maai-
werk meer richting ecologisch maaibeheer willen gaan na-
streven. 
 

Vrijwilligers opleiden 

Werken met bosmaaiers en met nieuwe apparatuur is 
makkelijk onder de knie te krijgen. Lastiger, om niet te 
zeggen heel veel lastiger, is het om doelgericht te gaan, 
ofwel welk grassprietje en bloemetje maaien we wel, en zo 
ja wanneer dan en waarom nu niet, maar later wel.  

Om hier meer inzicht in te krijgen en in de toekomst er sa-
men aan te gaan werken om met onze maaiactiviteiten 
hier bewust mee om te gaan hebben we dus die nieuwe 
apparatuur gekocht en gaan we nu voor vrijwilligers van 
Landschapsbeheer Oss een praktijkdag organiseren. 
 
Dick Roza en Tonnie van Hooff 
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Nieuwe  

“Willibrordusboom”  
onthuld 
 
Het was al vermeld in het artikel “Wens- of koortsboom te-
rug in Oss” in de nieuwsbrief van maart: er zou een 

nieuwe wensboom komen op de plaats van de oude, ver-
dwenen boom bij het Willibrordusputje, die ook weer als 
wens- of lapjesboom zou gaan fungeren. 
 
Sobere onthulling 
Kort na het verschijnen van de nieuwsbrief op 30 maart 
werd er al een nieuwe - 10 jaar oude en zes meter hoge - 

jonge zomereik onthuld nabij de twee poelen op het nieuw 
ingerichte natuurterreintje tussen het putje en het Vier-
windenbos. Het planten van de boom was door enkele van 
onze vrijwilligers al een week eerder gedaan, tegelijk met 
de aanleg van een houten hek rondom de boom. Een 
bankje volgt spoedig en tegen het najaar waarschijnlijk 

ook een informatiebord, in het kader van het “Peelrand-

project”. Door coronamaatregelen kon de onthulling helaas 
slechts door in totaal zeven personen worden bijgewoond.  
 
Nog acht koortsbomen in ons land 
Nadat Henk Smouter wat over de boom en de geschiede-
nis van de rite van de koortsboom had verteld, ging Arjan 

Aarts (blij en dankbaar dat door Landschapsbeheer een 
nieuwe eik geplant kon worden) daar nog uitvoeriger op 
in. Want nog altijd zijn er bomen in ons land -meestal ei-
ken - waar uit volksgeloof lapjes stof aan worden gehan-
gen om de ziekte van een geliefde te bezweren. “Afbinden” 
heet dat gebruik. Op Google Wikipedia staan onder 
“koortsbomen” een achttal van die bomen vermeld. De 

boom in Overasselt, (nabij de Hatertse vennen) werd nog 
bezocht door onze vrijwilligers bij ons jaarlijkse uittapje in 
2009. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Wandeling voor een snoepje 
Arjan vertelde ook een leuke anekdote over zijn opa. Die 

liep in de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw met zijn kin-
deren vanuit Berghem naar het Willibrordusputje. Daar 
kregen ze een snoepje en dan ging het weer op huis aan. 
Een liedje over het putje van Heiloo (bedoeld wordt de 
Runxput bij Onze lieve Vrouwe ter Nood*) werd in die tijd 
op school geleerd en werd ook gezongen tijdens deze 
tochtjes naar het Willibrordusputje. Arjan besloot zijn toe-

spraak met de leuze: ”Hang een lapje in de Willibrordus-
boom, doe een wens en sta even stil”. 

Lapjes werden overgeplaatst 
Na de toespraken werden de tientallen lapjes, die al vanaf 

december door bezoekers in de struiken rondom het Willi-
brordusputje waren aangebracht, overgeplaatst naar de 
nieuwe boom. Ook de aanwezigen bij de opening voegden 
een kleurig lapje toe. De eik, met toen nog kale takken, 

zag er dan ook snel feestelijk uit. Het was jammer dat al 
kort na de opening, mensen die de betekenis van de lapjes 
kennelijk (nog) niet kenden, alweer tientallen lapjes uit de 

boom verwijderd hadden. Een specht in het nabijgelegen 
bos bezegelde de ceremonie met roffels, zodat die daar-
mee tóch nog iets feestelijks kreeg!  Dtv Oss en Omroep 
Brabant maakten een verslag van de onthulling, dat  
’s avonds al werd uitgezonden. *Ottie Thiers schreef een 
boek over het Putje van Heiloo. 
 

Dick Roza 
 

Wim de Kleijn hoopt nog 
vaak op terras in Keent te 

komen 
 
Informatiepunt en terras Keent heeft nieuwe uitbaters. De 
zonen van Wim de Kleijn gaan, met hun gezinnen, dit jaar 
de informatievoorziening en het terras verzorgen. William 
(sinds april ook actief als vrijwilliger bij landschapsbeheer) 

&Helma en Pieter & Ilse hebben er veel zin in. Wim de 
Kleijn zelf hoopt, nu het mooi weer is, zelf ook met regel-
maat aanwezig te zijn om een praatje te maken met de 
vele vrienden en bekenden die regelmatig op bezoek kwa-
men om een praatje te maken. Na een herseninfarct in no-
vember vorig jaar, is hij weer voor een groot deel lichame-
lijk hersteld. Helaas is het kortetermijngeheugen flink ver-

minderd, maar gesprekken voeren kan hij nog als van-
ouds. Sinds februari verblijft Wim in Catharinahof in 
Grave, zodat hij de noodzakelijke zorg kan ontvangen. Met 
zijn scootmobiel is de afstand van 4 kilometer (voorname-

lijk fietspad) echter heel gemakkelijk overbrugbaar. Hij re-
aliseert zich dat hij enorm veel geluk gehad heeft, dat hij 

nu zo terecht gekomen is in Grave en haalt nog steeds 
graag het positieve uit elke dag. Ook is hij dankbaar voor 
de vele bezoekjes, telefoontjes en kaarten die hij heeft 
mogen ontvangen. Als mensenmens doet hij aan alle ge-
meenschappelijke activiteiten mee en hij neemt op z'n tijd 
zijn rust. Telefonisch is hij daarom soms moeilijk te berei-
ken, maar hij geeft aan dat hij nog jaren de tijd heeft om 

met al zijn contacten bij te praten. Dat bijpraten doet hij 
hopelijk, genietend van zijn lekkere appeltaart, op het ter-
ras aan de Zuijdenhoutstraat in Keent (het kleinste dorpje 
van de gemeente Oss). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Initiator Arjan Aarts bij de Willibrordus boom 

Wim de Kleijn met zoon William 
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Directeur Brabants  

Landschap Jan Baan nam 
afscheid 
 
Het driemaandelijks verschijnende magazine voor de (ca 
35.000) leden van Brabants Landschap van “Lente 2021” 

was praktisch geheel gewijd aan Jan Baan (1954), die na 
een dienstverband van ruim 41 jaar op 15 april, wegens 
pensioen, afscheid nam als directeur van Brabants Land-
schap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jan gaf kleur aan Brabants Landschap 
Jan nam afscheid als directeur, voorheen aangeduid als 
rentmeester, wat hij was vanaf 1994. Vanaf 1987 was hij 
adjunct-directeur, terwijl hij in 1979 bij Brabants Land-
schap in dienst trad als districtsbeheerder. Alles bij elkaar 

heeft hij dus 42 jaar lang leiding gegeven aan de natuuror-
ganisatie, die hij in belangrijke mate mede gekleurd heeft. 
Daarbij zag hij allerlei extreme invloeden op natuur en 
landschap op zich afkomen, waarop hij zo goed als hij kon 

inspeelde. Een terugblik op zijn loopbaan levert dan ook 
een bijzonder interessant beeld op. Degenen die Jan per-

soonlijk kennen, zullen ook veel herkennen in al de case-
story’s van BL-projecten in het blad. 
 
Landschapsplannen overeind houden 
Jan groeide op in Oudendijk, een klein plaatsje tussen 
Sleeuwijk en Woudrichem. Hij studeerde cultuurtechniek 
aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, vanuit het 

idee dat als je iets met natuur wilt doen, je verstand moet 
hebben van grond en water. Zijn eerste werkverband was 
bij Staatsbosbeheer. Daar moest hij ervoor zorgen, dat 
landschapsplannen binnen ruilverkavelingen (onder meer 
die van Veghel-Erp en Sint Oedenrode) overeind bleven. 
Toch ging daarmee zoveel natuur verloren, dat hij al snel 
besefte dat hij dat niet zijn hele leven wilde doen en hij 

solliciteerde, met succes, naar de baan van districtsbe-

heerder bij Brabants Landschap. 
 
Ochtendwandeling langs beroemd bankje 
Naast een goed bestuurder is Jan ook een heel sportief 
mens. Iedere ochtend staat hij vroeg op en maakt dan een 

rondje om het Van Esschenven in Oisterwijk. Aan de oever 
van dit ven staat de Van Tienhovenbank, genaamd naar 
Mr.P.G. Van Tienhoven, één van de pioniers van het Bra-
bants natuurbehoud en oprichters van Brabants Land-
schap. Tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling ruimt Jan 
ook altijd zwerfafval op! Een initiatief ter navolging! 
 

Dick Roza 
 

“Ons Kloosterpad”  

geopend 
 
Vanaf 1 mei is Brabant een bijzondere wandeltocht rijker: 

“Ons Kloosterpad”. Deze wandelroute van klooster naar 
klooster, van 330 km lang, leidt je in 15 etappes van 16,5 
tot 28 km langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en ab-

dijen in Midden- en Oost-Brabant. Rondom de vijftien ver-
trek- en aankomstkloosters zijn ook korte wandelingen uit-
gestippeld. 
 
Napraten met vegetarisch lekkers  
De opening van “Ons Kloosterpad” vond plaats op 30 april. 
Een viertal wandelaars, t.w. de commissaris van de Koning 

Ida Adema, de Osse burgemeester Wobine Buijs, zuster 
Johanna van het Clarissenklooster Sint-Josephsberg in Me-
gen en “kwartiermaker” Jasper van Deurzen (die vier jaar 
bezig was het pad voor te bereiden), waren uitverkoren 
om de eerste 4 km van etappe nr. 3 (Megen-Uden) door 
de polder en over de dijk te lopen. Door de coronaregels 

moest de opening helaas verder in stilte plaatsvinden, al 

konden geïnteresseerden via een beeldverbinding wel 
meekijken. Na afloop van hun wandeling werd door het 
viertal wandelaars en enkele kloosterzusters nog wat na-
gepraat met drankjes en hartige hapjes van zuster Em-
manuël, de Vegetarische Zuster. De Clarissen vierden te-
gelijk ook het feit dat de kloosterorde 550 jaar bestaat en 

dat zij zich 300 jaar geleden in Megen vestigden. 
 
Overnachting mogelijk 
Noord-Brabant kent een rijke traditie op het gebied van 
religieus leven; de eerste kloosters op het grondgebied 
van de provincie dateren al van de twaalfde eeuw. “Ons 
Kloosterpad” is dus meer dan een mooie wandeling door 

de prachtige Brabantse landschappen en langs indrukwek-
kende kloostergebouwen. Het is ook een wandeltocht die 
uitnodigt tot reflectie, bezinning en overdenkingen. Je kunt 
het als een pelgrimstocht beschouwen. Want thema’s van 

de kloosterlingen zijn vandaag de dag ook actueel. “Hoe 
gaan we om met naastenliefde, zorg voor elkaar, duur-

zaamheid en onze aarde en hoe voorzien we in onze eigen 
levensbehoefte?” Een overnachting in de kloosters*, con-
tact met de kloosterlingen (waar mogelijk) en het “bind-
boek” helpen je om daarvoor in de goede mindset te ko-
men. 
 
In het bindboek staat alles! 

Om wandelaars van “Ons Kloosterpad” op weg te helpen, 
is er een bindboek. Deze gids verbindt je met verhalen, 
beelden, overwegingen en herinneringen aan de bijzon-
dere plekken langs “Ons Kloosterpad”. In het boek worden 
de etappes beschreven. Maar het bindboek wil ook een in-
spiratiebron zijn, met opvallende weetjes, aansprekende 
kunstfoto’s en bijzondere interviews met mensen die wo-

nen en werken in de kloosters. Het boek kost 29,50 euro 

en is te koop bij diverse kloosters. 
De etappekaarten worden geleverd samen met het bind-
boek. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de 
wandelgids komt ten goede aan de instandhouding van de 
kloosters. De beschrijving van de etappes en hun kaarten 

zijn ook terug te vinden op www.visitbrabant.com/kloos-
terpad. De kaarten van de rondwandelingen zijn per stuk 
te koop via de webshop van visitbrabant. Zie ook de 
nieuwsbrief van juni 2020 en maart 2021. 
*U vindt overnachtingsmogelijkheden op de website van 
visitbrabant. 
 

Dick Roza 
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Kort 

Nieuws 
 
Directeur Natuur-

monumenten  
vertrekt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marc van den Tweel stapt deze 
zomer op als algemeen direc-
teur van Natuurmonumenten 
en wordt per 1 oktober alge-
meen directeur van sportkoe-
pel NOC*NSF. Wie hem gaat 
opvolgen is nog niet bekend. 
 
Meer natuur, samen met 
landbouw 
Van den Tweel begon in 2013 
als algemeen directeur van Na-
tuurmonumenten. Tijdens zijn 
periode als directeur heeft hij 
een partnerschap gesloten met 
FrieslandCampina om samen 
met de landbouwsector de 
handen ineen te slaan voor een 
groener en natuurlijker Neder-
land. Vorig jaar pleitte Van den 
Tweel nadrukkelijk voor meer 
natuur, nadat de gebieden van 
Natuurmonumenten in de eer-
ste coronagolf heel druk wer-
den bezocht. Ook hield hij 
raadplegingen en conferenties 
voor leden om van zich te laten 
horen. Dit zijn er de afgelopen 
jaren weer meer geworden. Er 
zijn momenteel 760.000 leden 
en donateurs. (DR, met dank 
aan Tuin en Landschap) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud vrijwilliger 

Johan Raap  
overleden 
 
Op 20 maart is onze oud vrij-
williger Johan Raap uit Oss op 
87-jarige leeftijd overleden. 
Johan, die zijn leven lang bij 
Organon werkte, speelde bijna 
44 jaar tuba bij stadsharmonie 
KVA en de harmonie in Berg-
hem. Hij was een milieu- en 
natuurfreak en een enthousiast 
volkstuinder. Na zijn pensione-
ring ging hij op zeventigjarige 
leeftijd nog klassieke oude ta-
len studeren op de universiteit. 
Zijn fikse eigen mening maakte 
hij regelmatig in opiniestukken 
kenbaar in het Brabants Dag-
blad, dat hem, na zijn overlij-
den, met een met foto’s gelar-
deerd, paginagroot in memo-
riam, eerde. Johan was bij ons 
als vrijwilliger actief van april 
2008 tot maart 2010 en bleef 
daarna lid van onze vrienden-
club. (DR) 
 

Hovenier Jan Hein 

Stadhouders uit 
Geffen ontving 

lintje 
 
Bij de lintjesregen eind april 
ontvingen in de gemeente Oss 

13 personen, die zich optimaal 
hadden ingezet voor de ge-
meenschap, een koninklijke 
onderscheiding. Hovenier Jan 
Hein Stadhouders (62) uit Gef-
fen werd daarbij bevorderd tot 
lid in de orde van Oranje Nas-
sau. 
 
Onmisbare schakel op 
boomplantdag 
De basis voor de onderschei-
ding van Jan Hein ligt in zijn 
belangeloze inzet voor de Gef-
fense gemeenschap, van kerk 
tot assistentie bij evenementen 
en als vrijwilliger (voorzitter) 
van de vereniging het Friese 
Paard Zuid Nederland. Binnen 
de Geffense gemeenschap val-
len als eerste de 25-jarige in-
tensieve inzet op bij “Effe Naor 
Geffe” en de mede-oprichting 
en vervolgens het enthousiaste 
vrijwilligerschap van het Arbo-
retum en Natuurbeleving Gef-
fen. Hij is daar elk jaar onder 
andere een onmisbare schakel 
bij de jaarlijkse boomplantdag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoons gaan Jan Hein  
opvolgen 
Jan Hein is ook een echte on-
dernemer en altijd op zoek 
naar constructieve oplossin-
gen. Hij is getrouwd met Anita 
Walraven, die de PR en com-
municatie van het Arboretum 
verzorgt. Jan Hein heeft twee 
zoons, David (11-8-1995) en 
Bram (29-01-1998). David 
werkt nu al mee als vakman in 
het bedrijf van zijn vader en 
Bram studeert nog HBO-ma-
nagement en retail. Zij zullen 
in 2023, als hun vader 65 jaar 
wordt, het bloeiende bedrijf, 

met zo’n 15-tal medewerkers, 
gaan overnemen. We felicite-
ren Jan Hein van harte met zijn 
onderscheiding! (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithse ecoloog 

brengt  
liedjesalbum uit 
 
De Lithse ecoloog Jos van Oor-
schot heeft op 28 april, in Ga-
lerie de Artist in, zijn eerste 
liedjesalbum “De Grens” gepre-
senteerd. Dat deed hij samen 
met Paul Verschuur, producent 
en medespeler op het album. 
Erik van Dijck speelde ook mee 
als pianist en als medeschrij-
ver. 
 
‘t Werd tijd voor ‘n album 
Jos van Oorschot (63) - in het 
dagelijkse leven ecoloog bij de 
gemeente Oss - schrijft al heel 
lang mooie en gevoelige Ne-
derlandstalige liedjes voor 
zichzelf en voor de bands 
waarin hij speelde. Ook is hij 
een goede dichter.  
 

Velen zullen Jos ook wel ken-
nen van zijn optredens in het 
programma “Zout” in de 
Groene Engel. Het werd tijd om 
een deel van zijn omvangrijke 
oeuvre vast te leggen op een 
album. Temeer omdat hij 
merkte dat hij mensen raakte 
met zijn werk. 
 
Mix van muziekstijlen 
Dus dook Jos met Paul en Erik 
één van de twee studio’s in 
van muzikant en docent Rock-
academie Paul Verschuren in 
Acropolis in Megen, om daar 
dertien liedjes op te nemen, 

die gebundeld werden onder de 
naam “De Grens”. Het werd 
een mix van persoonlijke en 
geëngageerde liederen waar-
van het bestaan meestal bij de 
tekst begon. Ondanks - of mis-
schien wel dankzij - het cen-
trale thema grens lopen de 
muziekstijlen uiteen, van folk, 
funk en americana tot jazz en 
ritmische ballades. De presen-
tatie van het album van Jos is 
te bekijken op het You Tube-
kanaal: Grens Jos van Oor-
schot en is ook te horen op alle 
gangbare platforms. Fysieke 
exemplaren zijn te bestellen bij 
jos.van.oorschot@home.nl. 
(DR, met dank aan Regio Oss)  
 

Kloostervisie Oss 
 

Landelijk staat de instandhou-
ding van het religieus erfgoed 
onder groeiende druk. Ook in 
de gemeente Oss die veel reli-
gieus erfgoed heeft, waaronder 
34 kerken en 19 kloosters. 
 
Rapport stuurgroep  
aangeboden 
Oss heeft ervoor gekozen m 
een externe Stuurgroep Religi-
eus Erfgoed te vragen om te 
inventariseren hoe het met het 
kloosterbestand in Oss staat. 
Op 2 juni overhandigde 
voorzitter Roel Augusteijn de 
bevindingen aan wethouder Jo-
han van der Schoot, die onder 
meer erfgoed in zijn porte-
feuille heeft. De overhandiging 
vond plaats in Huize Nazareth 
in Ravenstein, dat door herbe-
stemming binnenkort een 
nieuw toekomstperspectief 
krijgt. (DR) 
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Natuurwandeling 

door 
bosomvorming 
 
Op 30 april maakte Team de 
Maashorst met een aantal 
nauw betrokkenen bij de 
ontwikkeling van de Maashorst 
een natuurwandeling door de 
“28 Bunder”. Dit zijn de bossen 
van de gemeente Oss in de 
noordwesthoek van de 
Maashorst. 
 
Terugblik start 
bosomvorming 
De wandeling werd gehouden 
ter inspiratie, motivatie en 
ontwikkeling van de samen-
werking in de Maashorst, maar 
zeker ook om “ín het veld’ te 
zien wat omvorming van pro-
ductiebossen naar natuur voor 
resultaten te zien geeft. 
Meewandelden o.a. bestuurs-
leden van Stichting Maashorst 
in Uitvoering, Eja Praasterink, 
de Raad van Advies, Marcel 
Geurts van de gemeente Oss, 
bioloog/ecoloog Hans van der 
Lans (Adviesbureau voor 
natuurontwikkeling Ecoplan) en 
Jules Iding (oud-wethouder en 

initiator van de Maashorst). 
Vooral Jules zal met grote 
belangstelling en betrok-
kenheid om zich heen hebben 
gekeken in ‘zijn’ bos. 
 
Bezoek gebied eens! 
In de 28 bunder, nabij het 
ecoduct Maashorst over de 
provinciale weg 324 tussen 
Heesch en Schaijk, is de 
gemeente Oss in 1997 gestart 
met de natuur-technische 
bosomvorming. Met deze 
techniek werd een begin 
gemaakt om van productie-
bossen natuurbossen te 
maken. Omdat het al zolang 
geleden is dat de eerste 
werkzaamheden zijn uitge-
voerd, zijn deze bossen de 
meest ontwikkelde natuur-
bossen die we in de Maashorst 
hebben. Het bijzondere gebied 
is natuurlijk ook voor het 
publiek toegankelijk en zeer 
interessant om te bezoeken. 
Onder andere vanaf de 
parkeerplaats aan de oude 
Rijksweg is een ingang voor 
fietsers en voetgangers. (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterschap Aa en 

Maas promoot 
“Waterbazen” 

wandelingen 
 
Wandelen is een grote trend op 
dit moment. Om wat afwisse-
ling te brengen in het wande-
len, lanceren de waterschap-
pen de “Waterbazen Wandelin-

gen”. Onderweg ontdek je 
nieuwe plekken en leer je wat 
je zelf kunt doen voor schoon 
en voldoende water. 
 
Mensen betrekken bij  
werk waterschap 
Met een gratis “Doe en ontdek-
gids” kun je aan de slag met 
opdrachten en waterweetjes. 
Check de waterkwaliteit, leer 
kijken als een dijkwachter en 
spot tegeltuinen, watertonnen 
of wadi’s. De Waterbazen wan-
delingen zijn onderdeel van 
een landelijke campagne van 
de waterschappen, waar Aa en 
Maas bij aansluit. Dijkgraaf 
Mario Jacobs: “Met deze cam-
pagne willen we zoveel moge-
lijk mensen betrekken bij ons 
werk. Daarnaast prikkelen we 
hen om bewuster om te gaan 
met water. We geven tips en 
delen waterweetjes, zodat 
mensen leren hoe ze zelf kun-
nen bijdragen aan schoon en 
voldoende water. Met kleine 
aanpassingen in en om het 
huis is al veel te bereiken. Zo-
als met een regenton, mee-
doen aan de actie “Tegel eruit, 
groen er in”, de auto een duur-
zame wasbeurt geven in de 
wasstraat of zwerfvuil rapen 
langs de waterkant”.  
 
Post foto op social media 
Om mee te doen met de Wa-
terbazen Wandelingen kies je 
zelf waar je heen gaat: de dijk 
op, de natuur in of de stad in. 
De opdrachten zijn niet gebon-
den aan een specifieke plek of 
route. Als tip vind je op de 

website een aantal Water-
weetjeswandelingen met leuke 
routes. De Doe en Ontdek-gids 
van de Waterbazen Wandelin-
gen is gratis te downloaden en 
speciaal geschikt voor op je 
mobiele telefoon. Als je mee-
doet met de Waterbazen Wan-
delingen kun je een leuke prijs 
winnen door een foto te maken 
tijdens de wandeling en die te 
posten op social media. Ge-
bruik daarbij #ikbeneenwater-
baas en zorg ervoor dat je Aa 
en Maas tagt (@aaenmaas) zo-
dat we jouw foto kunnen zien. 
(DR) 
 
www.aaenmaas.nl/wandelingen 

www.facebook.com/aaenmaas  
www.instagram.com/aaenmaas 

 
 

Peeldorpen   

Natuurproject 
wint Publieksprijs 
 
Het plan Peel Natuurdorpen*, 
van Jan Ottens uit Zeeland, 
heeft op 11 mei de publieks-
prijs gewonnen bij de woonpio-
niersverkiezing 2021 van het 
VPRO TV-programma “Tegen-
licht”. De juryprijs van de ver-
kiezing ging naar het jongeren-
project SET in Amsterdam. 
 
Agrarisch landschap was 
vertrekpunt 
Burgers door het hele land ko-
men in actie om de wooncrisis 
aan te pakken. Daar waar de 
overheid haar taak laat liggen, 
pakken zij ‘m op. Twee van 
deze burgerprojecten wonnen 
op 11 mei de woonpioniersver-
kiezing 2021, die door het 
VPRO TV-programma “Tegen-
licht” was georganiseerd. Na 
een oproep in het programma 
verzamelde de omroep maar 
liefst 153 initiatieven van bur-
gers, die door het hele land op 
één of andere manier bezig zijn 
om hun landgenoten een plek 
te geven om te wonen. Dat 

valt niet mee, want naast be-
taalbaar moet zo’n plek ook 
duurzaam zijn en ook nog soci-
aal en ruimtelijk zijn ingericht. 
Zo kregen deze woonpioniers 
een podium en een zetje in de 
rug. Het Peeldorpenproject viel 
in de categorie “Pionieren als 
vorm van anders leven”. Het 
agrarisch landschap was het 
vertrekpunt en het woning-
vraagstuk is daarin integraal 
meegenomen, aldus de jury. 
Lees meer op de website. (DR) 
 
* Zie de nieuwsbrieven van sep-

tember 2020 en maart2021. 

 
www.vpro.nl/programma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Record aantal 

bijen tijdens Bij-
entelling 2021 
 
De 4e editie van de Nationale 
Bijentelling, die op 17 en 18 
april werd gehouden, was een 
groot succes. Het weer was 
zonnig en de temperatuur liep 
op. Tóch merkten veel van de 
duizenden tellers dat er, als 
gevolg van de kou in april, 
maar weinig in bloei stond in 
de tuin. 
 
Aprilkou had weinig invloed 
De in totaal 11.144 tellers 
(1.100 meer dan vorig jaar) 
telden maar liefst het record 
aantal van 201.832 bijen en 
zweefvliegen. Dat aantal was 
vorig jaar 130.000!! De win-
naar dit jaar was - zoals bij de 
voorgaande drie edities - weer 
de honingbij, nu met 55.037 
dieren. Op de 2e plaats ein-
digde de rosse metselbij met 
12.971 waarnemingen en de 
derde plaats was dit keer voor 
de aard- of veldhommel, waar-
van er 12.775 geteld werden. 
Experts speculeerden vooraf 
dat de winterse kou in april wel 

eens zijn effect kon hebben, 
maar dat was dus niet terug te 
zien in de waargenomen aan-
tallen. Maar nog steeds wordt 
50% van de bijensoorten be-
dreigd en zijn er in ons land 34 
soorten verdwenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor de bij blijft hard 
nodig! 
Daarom benadrukken de geor-
ganiseerde partners van de 
Nationale Bijentelling, Land-
schappenNL, IVN Natuureduca-
tie, Natuur en Milieu en Natu-
ralis Biodiversity Center, allen 
nog maar eens het belang van 
aandacht voor wilde bijen en 
de eenvoudige bijdrage die ie-
dereen kan leveren aan hun 
bescherming. Daaronder valt 
het zorgen voor voedsel voor 
de bij, het aanplanten van bij-
vriendelijke planten en strui-
ken, het creëren van nestgele-
genheid en het tegengaan van 
het gebruik van bestrijdings-
middelen in zowel de professio-
nele, als de particuliere sector. 
(DR) 
 
www.nationalebijentelling.nl 

Aard- of veldhommel 
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Vogelrijkdom 

langs Maas  
 
De riviernatuur langs de Maas 
is volop in ontwikkeling. Er ko-
men nieuwe gebieden bij (zo-
als de Hemelrijkse Waard bij 
Oijen) en de rivier zelf zorgt 
ook voor veel dynamiek in het 
landschap, bijvoorbeeld met 
het afslaan van de oevers. 

 
Ook nachtegaal in struweel 
In deze steilwanden zien we de 
oeverzwaluw weer volop, zelfs 
in de buurt van een grote 
woonwijk als de Maaspoort in 
Den Bosch. Deze insecteneter 
is slechts één van de 86 broed-
vogels die vorig jaar door 
Sovon Vogelonderzoek Neder-
land geteld zijn in de Maas-
uiterwaarden van Natuurmonu-
menten. Op een aantal plekken 
langs de rivier waar meer stru-
weel en ooibos groeit, is ook 
de nachtegaal teruggekeerd. 
En wat te denken van de min-
der opvallende moerasvogels, 
maar herkenbaarder zingende 
kleine karekiet en bosrietzan-
ger. De ijsvogel vind je niet di-
rect langs de rivier, maar meer 
bij de schone ondiepe wateren 
langs de Maas. Leuk is dat ook 
weidevogels, zoals kievit, wulp 
en patrijs zich langs de Maas 
thuis voelen. 
 
Hond aan de lijn! 
Sovon zette alle resultaten op 
een rijtje. Koplopers blijken de 
grasmus en grauwe gans met 
meer dan 250 broedgevallen. 
Oeverzwaluw, zwartkop en tjif-
tjaf werden zo’n 150 keer 
broedend gespot. Er waren ook 
enkele waarnemingen van 
Rode Lijst, zoals een zomerta-
ling, meerdere matkoppen en 
de gele kwikstaart. Maar bos-
wachter Sander Verwoerd van 
Natuurmonumenten maakt zich 
ook zorgen. Niet iedereen weet 
dat er ook veel grondbroeders 
in de uiterwaarden zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vogels hebben hun nest 
op de grond. Van grutto en 
veldleeuwerik tot de patrijs. 
Daarom: houd je hond aan de 
lijn!. Alleen dan kunnen we 
blijven genieten van een vogel-
paradijs, zoals in de Hemel-
rijkse Waard in Oijen. Hier 
broedden in 2020 de meeste 
soorten, mede dankzij de 
grootte van het gebied (25 ha) 
en de variatie van het land-

schap. 
 
Gaat het vlotten met  
de visdief? 
Eén van de vogelsoorten die 
vooral de vogelwerkgroep van 
IVN-Oss en Natuurmonumen-
ten graag weer wil begroeten 
in de Hemelrijkse Waard is het 
visdiefje. Toen het gebied net 
klaar was (in 2017), met nog 
weinig plantengroei en veel 
kale (klei)grond in de uiter-
waard en op de eilandjes tus-
sen de nevengeul en de Maas, 
was het een ideale plek voor 
visdiefjes, kluten en kleine ple-
vieren die er kwamen broeden 
en twee jaar geleden werd er 
nog een broedende visdief ge-
spot op één van de “boomrif-
fen”. Maar met het dicht-
groeien van de eilandjes, nam 
ook het aantal broedparen van 
de genoemde vogelsoorten 
weer af, een natuurlijk proces. 
Leden van de vogelwerkgroep 
Oss en Natuurmonumenten 
plaatsten daarom eind maart 
een broedvlot voor meerdere 
broedparen visdiefjes in de ne-
vengeul, in de hoop dat de vo-
gels daarop wellicht weer tot 
broeden zouden overgaan.  
 
Sander Verwoerd 
Boswachter Natuurmonumenten 
 
www.sovon.nl 

ivnoss.vogel@gmail.com 

 

TIO en firma 

Streek: samen in 
één winkel 
 
Op vrijdag 18 juni opende Toe-
ristisch Informatiecentrum Oss 
(TIO) haar deuren in de Kruis-
straat 18 in Oss, schuin tegen-
over de Groene Engel. Daar 
vestigde zich ook de firma 
Streek met streekproducten, 
waaronder ook de al bekende 
jams en honing van VanTosse. 
 
Ideale combinatie 
Door het sluiten van de VVV-
vestiging aan de Spoorlaan in 
Oss was de gemeente op zoek 
naar een passende, tijdelijk 
andere locatie voor de recrea-
tief-toeristische informatie-
voorziening in het centrum van 
de stad. Want op termijn komt 
die toeristische voorziening in 
het nieuwe Warenhuis in het 
Walkwartier. De nieuw opge-
richte winkel van de firma 
Streek had in de opstartfase 
ruimte over en beide partijen 
vonden elkaar snel. De combi-
natie van TIO en de firma 
Streek maakt het nu mogelijk 
om de hele gemeente, stad en 

regio, aan eigen bewoners en 
toeristen te verkopen, op zowel 
letterlijke als figuurlijke wijze. 
De winkel van fa Streek met 
haar streekproducten en het 
TIO met haar toeristische dien-
sten. Bij TIO treedt Frederiek 
Bijker op als winkelcoördinator. 
Ze werkt op maandag, dinsdag  
en donderdag en is telefonisch 
bereikbaar onder 06-21936153. 
 
Kijkje achter de schermen 
Het Toeristisch Informatiecen-
trum informeert, inspireert en 
enthousiasmeert, zoals van 
ouds, zowel toeristen als bewo-
ners met alles wat men bij de 
vroegere VVV ook deed, zoals 
het verkopen van fiets- en 
wandelkaarten, de verkoop van 
plaatselijke, Brabantse en Hol-
landse souvenirs, het verstrek-
ken van folders en het regelen 
van gezins- en bedrijfsarrange-
menten. ”Streek” biedt onder-
nemers binnen een straal van 
25 km de gelegenheid om 
(h)eerlijke food - en duurzame 
non-foodproducten te verko-
pen, waarbij je niet alleen het 
product koopt, maar ook een 
kijkje achter de schermen kunt 
nemen: iedere ondernemer 
speelt een filmpje af waarin je 
informatie krijgt over het be-
drijf én het product. Zelfstan-
dig ondernemer Wim Hoezen 
van Technisch Bureau Wim 
Hoezen VOF uit Oss is één van 
de initiatiefnemers en tevens 
voorzitter van de firma Streek. 
Beide nieuwe ondernemingen 
zijn een bezoek meer dan 
waard! (DR) 

Welke boom in  

Nederland wordt 
Boom van het jaar? 
 
De vierde editie van de Neder-
landse verkiezing van “Boom 
van het jaar” is gestart. Tot 20 
mei kon iedereen zijn favoriete 
markante boom met verhaal 
aanmelden. Daarna kiest de 
jury voor elke provincie één 
boom. 
 
Brabant won drie keer op rij! 
Deze 12 provinciale genomi-
neerden worden eind augustus 
bekend gemaakt en concurre-
ren met elkaar in een lande-
lijke stemronde. Van 30 augus-
tus tot 18 oktober (12:00u)  
mag iedereen in Nederland 
stemmen op de boom van zijn 
keuze. De boom met de 
meeste stemmen wordt uitge-
roepen tot ”De Boom van 
2021”. Deze winnaar wordt 
feestelijk gehuldigd en is te-

vens de Nederlandse inzending 
voor de “European Tree of the 
Year” in 2022.  
 
Stem dus ná 30 augustus 
Wij, als Brabantse natuur- en 
bomenliefhebbers hopen na-
tuurlijk dat er opnieuw een 
Brabantse boom zal worden 
uitverkoren. Dus zet de datum 
waarop u kunt stemmen vast 
in uw agenda en laten we pro-
beren om naast de winnaars 
van 2018 (Troeteleik in A 58 
bij Ulvenhout), 2019 (Heksen-
boom van Zwarte Kaat in Bla-
del) en 2020 (Moeierboom in 
Etten-Leur), opnieuw een 
boom uit onze provincie te la-
ten winnen!! (DR) 

 

IVN stelt weer  

minibosjes  
ter beschikking 
 
IVN stelt in samenwerking met 
plantenwebshop Sprinklr en 
ASB Bank, een kant en klaar 
pakket samen om minibosjes 
van m2 aan te leggen in de 
tuin.  
 
Inheems minibosje 
Het gaat om biologisch ge-
kweekte inheemse planten. De 
minibosjes zijn vanaf 16 juni 
verkrijgbaar. 
Het doel is dat daar dit jaar 
nog 2.000 minibosjes bijko-
men. Dan zitten we al op 
23.000 m2 extra inheemse na-
tuur en 3.800 tuinen die min-
der last hebben van waterover-
last en hittestress. (DR) 

 

Uitzetten van een broedvlonder in de Hemelrijkse Waard  
(foto: Natuurmonumenten) 
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Leidse studenten 

archeologie  
groeven in Oss 
 
Nog tot 28 juni houdt de Facul-
teit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden een veld-
practicum in Oss. Daar leren 
zo’n 200 Nederlandse en bui-
tenlandse eerste- en tweede- 
jaarstudenten o.l.v. voormalig 
stadsarcheoloog van Oss, Ri-
chard Jansen*, de basisprinci-
pes van het archeologisch 
veldwerk. 
 
Geen bezoekers bij  
opgraving 
In opdracht van de gemeente 
zoeken de studenten in een 
gebied aan de Gewandeweg 
(tussen de huidige bebouwing 
en de Huizenbeemdweg) naar 
archeologisch vondsten, want 
er komen in de toekomst mis-
schien woningen. De gemeente 
Oss en “Archol”, die inmiddels 
al 70 jaar een zeer hechte 
band hebben opgebouwd bij 
eerdere opgravingen in de stad 
en het buitengebied, verwach-
ten veel van het onderzoek. 
Want bij eerdere opgravingen 

bij de voorbereiding van de 
wijk Mikkeldonk werden al een 
paar plattegronden van huizen 
en waterputten uit de Bronstijd 
gevonden. Dat betekent dat er 
in dit gebied al 4000 jaar men-
sen wonen.  
 
Geen open dagen 
De studenten, waarvan er elke 
week zo’n dertig meedraaien 
bij de opgravingen, kamperen 
bij de Laurenshoeve in Dieden. 
Elke dag vertrekken ze op de 
fiets naar de Gewandeweg. Ze 
moeten zich in Dieden en bij 
het veldwerk aan de geldende 
coronamaatregelen houden. 
Helaas kan er dus door die be-
perkingen ditmaal geen publiek 
ontvangen worden. Er zijn dus 
ook geen open dagen en mee-
graafdagen. In plaats daarvan 
gaan de studenten aan de slag 
met online verhalen, vooral tij-
dens de Archeologiedagen (18-
20 juni). (DR) 
 
*Voor wie meer wil weten over de 

opgravingen in de Maaskantregio, 

koop het in 2019 verschenen boek 

“Onder Oss” dat werd geschreven 

door Richard Jansen en Evert van 

Ginkel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fietstocht langs 

drie waterlinies 
 
Er is een langeafstand fiets-
route in aantocht, verdeeld 
over maar liefs drie waterlinies. 
De route komt langs vesting-
steden en forten, maar gaat 
ook door de natuur. 
 
Uitgebreide fietsgids en app 

De LF-Waterlinieroute begint in 
de Zuiderwaterlinie bij Bergen 
op Zoom. Via Willemstad, 
Klundert en Geertruidenberg 
steken we bij Heusden over 
naar de nieuwe Hollandse Wa-
terlinie. De derde en laatste 
waterlinie is de Stelling van 
Amsterdam, waar de route ein-
digt in Edam. Tijdens de 410 
kilometer lange route kijk je je 
ogen uit bij de vele forten, het  
Nederlandse landschap en de 
historische vestingsteden. Er is 
dus zowel natuur, cultuur en 
geschiedenis te beleven. Er 
wordt door VisitBrabant en  
Fietsplatform.nl momenteel ge-
werkt aan een uitgebreide 
fietsgids, bewegwijzering en 
een app. Met de app maak je 
je fietstocht compleet. Op de 
kaart komen namelijk alle 
overnachtingsplekken, zodat je 
gemakkelijk op zoek kunt naar 
een slaapplek op de route. 
(DR)  
 
www.zuiderwterlinie.nl 

 

Loon op Zand 

wandelgemeente 
2021 
 
Wandelkrant “Te Voet” organi-
seert jaarlijks de verkiezing 
van “Wandelgemeente van het 
Jaar”. Voor 2021 waren drie 
gemeenten genomineerd, t.w. 
Landerd, Roerdalen en Loon op 
Zand. Na een nek aan nek race 
met Roerdalen ging de prijs 
echter naar Loon op Zand. 
 
Brabantse Sahara won 
In onze drukke maatschappij is 
er, vooral ook in coronatijd, 
veel aandacht voor bewegen 
en onthaasten. Wandelen is 
een effectvolle en toeganke-
lijke manier om fit te blijven en 
tegelijkertijd de gedachten te 
verzetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Overal in Nederlandse ge 
meenten worden wandel- en 
struinpaden, ommetjes, the-
maroutes en wandeltochten 
uitgezet. “Te Voet” beoordeelt 
jaarlijks alle gemeenten in ons 
land op wandelvriendelijkheid. 
Landerd was vooral genomi-
neerd vanwege natuurgebied 
de Maashorst. Maar ook Loon 
op Zand en Roerdalen hebben  
respectievelijk met de natuur-
parken de Loonse- en Dru-
nense Duinen en de Maasdui-
nen natuurlijk heel veel mooie 
natuur binnen hun grenzen.  
Maar de jury koos tenslotte 
voor Loon op Zand omdat je  
daar zo apart kan struinen 
door de Brabantse Sahara. Een 
journalist van het Brabants 
Dagblad schreef: “Waar je ook 
kijkt..…zand”. 
 

Vleermuistelling 

2021 
 
In het weekeind van 28-29 mei 
werd de vleermuistelling 2021 
gehouden. Van over heel Ne-
derland deelden 168 mensen 
hun waarnemingen van vleer-
muizen die kort voor zonson-
dergang in de tuin vlogen.  
 
Maar liefst 1294  
vleermuizen geteld 
Dwergvleermuis meest gezien 

Het was mooi meegenomen 
dat het eindelijk beter weer 
was. De dwergvleermuizen zijn 
opnieuw het vaakst waargeno-
men: 83% procent (1078 keer) 
van alle doorgegeven indivi-
duen was een dwergvleermuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In de resultaten zijn de waar-
nemingen van ruige, kleine en 
gewone dwergvleermuizen sa-
mengevoegd, omdat het ver-
schil tussen deze soorten 
moeilijk te zien is. Gemiddeld 
zijn er 5,3 vleermuizen waar-
genomen per telling. Er was dit 
jaar ook een bijzondere waar-
neming, namelijk een baard-
vleermuis. (DR) 
 

De Tuut: wel open, 
maar geen  

stoomdagen 
 
Stoomgemaal de Tuut in Ap-
peltern is sinds 5 juni wél weer 
open voor individuele bezoe-
kers en kleine groepen,maar 
kan dit jaar nog geen stoomda-
gen organiseren. Dit omdat de 
gehele stoominstallatie na het 
zogenaamde “ klinknagelon-
derzoek”* moet worden gere-
videerd. 
 
Ouwe Zeur 
Ook tijdens de Pontjesdagen 
op 3 en 4 juli zijn bezoekers 
welkom. In de extra editie 
nieuwsbief die de Tuut op 15 
juni liet verschijnen, meldt 
men verder nog dat het bieras-
sortiment, dat al enkele jaren 
uit de “Kolenblusser” bestond, 
is uitgebreid met het speciaal 
voor de Tuut gebrouwen 
“Ouwe Zeur”, Blond en Weizen. 
Dit bier is verkrijgbaar in het 
stoomcafé. (DR)  
 
* Uitvoerige info over dit onderzoek 

is op de website na te lezen 

 

www.de-tuut.nl 

info@de-tuut.nl 

 
 
 
 

Zandverstuivingen in de Drunense Duinen 
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Teken nemen de 

benen 
 
We zitten nu middenin het te-
kenseizoen. Oppassen gebla-
zen dus voor onze vrijwilligers 
om geen tekenbeet op te lo-
pen, die misschien uitmondt in 
de ziekte van Lyme, die, zoals 
bekend, zeer ernstige gevolgen 
kan hebben! 

 
2.000 tekenbeten  
geanalyseerd 
Hoewel onze vrijwilligers de 
gevaren van een tekenbeet wel 
kennen, zien we tóch wel eens 
korte broeken bij de werkda-
gen!! En in de korte broeken 
zit juist de kneep, want teken 
worden bij volwassenen het 
vaakst aangetroffen op de be-
nen, zo blijkt uit een onder-
zoek van Tekenradar.nl. Voor 
dit onderzoek zijn 2.000 teken-
betenmeldingen bestudeerd uit 
2019 en 2020, gelijkmatig ver-
deeld over volwassenen en kin-
deren. Terwijl bij volwassenen 
de meeste teken werden aan-
getroffen op de benen (55%), 
gevolgd door de romp (22%) 
en armen (11%), worden bij 
kinderen de meeste teken op 
het hoofd aangetroffen (32%). 
Bij volwassenen wordt slechts 
3% van de teken op het hoofd 
aangetroffen. 
 
Schaamstreek niet populair 
In tegenstelling tot wat werd 
gedacht, werden teken minder 
vaak aangetroffen in de 
schaamstreek (9%). Uit de tel-
lingen blijkt dat teken, die zich 
rond de schaamstreek hadden 
vastgebeten bij volwassenen, 
daar acht uur langer dan ge-
middeld onopgemerkt zitten, 
voordat ze worden verwijderd. 
Bekend is dat als een teek lan-
ger vastzit, de kans op de 
ziekte van Lyme toeneemt. Te-
ken op de armen en benen 
worden het snelst ontdekt en 
verwijderd. Gekeken naar pro-

vincie werden in 2020 de 
meeste tekenbeten gemeld in 
Gelderland en Utrecht en de 
minste in Zeeland en Flevo-
land. Per hoofd van de bevol-
king werden verreweg de 
meeste tekenbeten gemeld in 
Drenthe (112 per 100.000 in-
woners) en de minste in Zuid-
Holland (13 per 100.000 inwo- 
ners). (DR, uit Tuin&Landschap)  
 
ww.tekenradar.nl 

 
 

 

Statiegeld kleine 

plastic flesjes 
 
Vanaf 1 juli zit er 15 eurocent 
statiegeld op kleine plastic fles-
sen frisdrank en water. Deze 
flesjes zijn te herkennen aan 
het nieuwe statiegeldlogo. 
Jaarlijks worden zo’n 900 mil-
joen kleine en 500 miljoen 
grote plastic flessen frisdrank 

en water verkocht 
 
Eerder al flesjes met logo 
De kleine statiegeldflesjes kun-
nen worden ingeleverd bij de 
(grote) supermarkten, tanksta-
tions langs de snelweg en bij 
bijvoorbeeld sportverenigin-
gen. Later komen er ook inza-
melpunten op een aantal grote 
NS-stations bij. “Statiegeld Ne-
derland” zorgt, samen met 
producenten en innamepunten, 
voor invoering van het nieuwe 
statiegeldsysteem. Het nieuwe 
systeem start 1 juli, maar ook 
vóór die datum kunnen consu-
menten al kleine plastic flesjes 
frisdrank en water met het 
nieuwe statiegeldlogo tegenko-
men, omdat die geleidelijk in-
stromen. 
 
Statiegeld stimuleert 
Bij aankoop van een klein plas-
tic flesje frisdrank of water be-
taalt de consument aan de 
kassa 15 cent statiegeld. Dit 
bedrag krijg men terug als 
men de flesjes inlevert. Voor 
oude plastic flesjes zonder sta-
tiegeldlogo geldt dit niet. Deze 
flesjes kunnen dan ook niet 
worden ingenomen. Het doel is 
zoveel mogelijk, maar zeker 90 
% van de kleine plastic flesjes, 
die worden verkocht, weer in 
te nemen. Plastic is een waar-
devolle grondstof en het is 
zonde als die verloren gaat. 
Van de kleine flesjes kunnen 
weer andere verpakkingen en 
producten gemaakt worden. 
Statiegeld stimuleert mensen 
om de flesjes weer in te leve-

ren. (DR) 
 

Fietsroute  
“Tempels langs de 

Maas” 
 
Oss is een zeer interessante 
nieuwe fietsroute rijker, “Tem-
pels langs de Maas” geheten. 
De bijna 50 kilometer lange 
route werd op vrijdag 18 juni, 
via een livestream event vanuit 
het Groot Tuighuis in Den 
Bosch, officieel geopend. 
 
Forten langs Rijn, tempels 
langs Maas 
“Tempels langs de Maas” is een 
fietsroute over beide oevers 
van de Maas, door de Romei-
nen ook “Bataafse Rivier” ge-

noemd. De route loopt door de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
gemeenten ’s-Hertogenbosch, 
Oss, Maasdriel en West Maas 
en Waal. Op zo’n 16 locaties 
ontdek je hoe 2000 jaar gele-
den de Romeinen hun stempel 
drukten op het gebied. Want 
het rivierengebied was, in de 
tijd van de Romeinen, al druk 
bewoond. Bekend zijn de Ro-
meinse forten langs de Rijn (de 
Limes) en Nijmegen als oudste 
stad van Nederland. Maar zoals 
de forten beeldbepalend zijn 
voor de Rijn, waren de Ro-
meinse tempels dat langs de 
Maas. De militaire waterweg in 
het noorden versus een religi-
eus-civiele vaarroute in het 
zuiden. 
 
Caesar slaags met Germanen 
Bij ’s-Hertogenbosch lag op de 
zuidoever van de Maas de tem-
pel van Empel. Bij Maren-Kes-
sel was ook een tempel, maar 
werd er bovendien, in 55 voor 
Christus, door Caesar slag ge-
leverd met de Germanen. Ver-
derop bij Lith zijn, aan de 
overzijde van de Maas, Ro-
meinse schepen gevonden.  
Bij Rossum lag een Romeinse 
havenplaats. De fietsroute 
voert langs deze plaatsen en 
andere locaties, waar woon-
plaatsen en voorwerpen uit de 
Romeinse tijd zijn gevonden of 

worden tentoongesteld.  
 
Landmarks, infoborden en au-
dio-silhouetten vertellen over 
de (Romeinse) geschiedenis. 
Een route-app maakt deze in-
formatie ook digitaal toeganke-
lijk. De route is een gezamen-
lijk product van bovenge-
noemde gemeenten en de pro-
vincie Noord-Brabant.  
Met medewerking van diverse 
partijen, zoals Stichting Tem-
pel van Empel, Museum Het 
Hertogsgemaal en andere erf-
goed-organisaties, kwam de 
route tot stand. (DR)  
 
www.trefhetinoss.nl 

 
 
 
 

Pontjesdagen: 

weekend zigzaggen 
over en langs Maas 
 
Na vier keer te zijn uitgesteld, 
zullen in het weekend van 3 en 
4 juli, voor de eerste keer, de 
“Pontjesdagen” worden gehou-
den in het gebied langs de 
Maas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareltjes langs de Maas 
Op de fiets of te voet zigzag-
gend door het gebied van 
Woudrichem tot Wijchen met 
de vele recreatieve voet- en 
fietspontjes, die een centrale 
plaats innemen tijdens deze 
pontjesdagen. Langs de route 
van zo’n 90 kilometer bezoek 
je mooie pareltjes langs de 

Maas en word je, passend bin-
nen de geldende covid19-
maatregelen, verrast door mu-
sea en betrokken onderne-
mers. Het thema voor de Pont-
jesdagen is “Verbinden”. De 
pontjes staan voor de verbin-
ding tussen beide Maasoevers, 
maar ook tussen de betrokken 
provincies, gemeenten en on-
dernemers. In het gebied lig-
gen o.a. de vestingstadjes 
Woudrichem, Heusden, Baten-
burg, Ravenstein, Megen, ’s-
Hertogenbosch en Oss. 
 
Goedkope overtocht 
In het kader van Pontjesdagen 
is er een speciale fiets- en 
wandelkaart beschikbaar, 
waarop alle pontjes en de deel-
nemende bedrijven en organi-
saties vermeld staan. Bezoe-
kers die op deze dagen gebruik 
maken van de pontjes betalen 
slechts 0,50 euro per over-
tocht. De deelnemende onder-
nemers zorgen voor aantrekke-
lijke rustplekken en, waar mo-
gelijk, diverse acties, waarmee 
de beleving in het gebied nóg 
mooier wordt. Waterschap Aa 
en Maas heeft een speciale app 
ontwikkeld. Deze is te down-
loaden via www.maasverha-
len.nl. De Pontjesdagen zijn 
een initiatief van de gemeen-
ten Altena, Heusden, Maas-
driel, West Maas en Waal, ’s-
Hertogenbosch, Oss, Wijchen 
en Waterschap Aa en Maas. 
(DR)  
 
www.pontjesdagen.nl 

 
 

http://www.trefhetinoss.nl/
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Bescherming 
zandpaden 
 
Wandelaars die de natuur in-
gaan, genieten ook vaak van 
de nog maar weinige originele 
zandpaden in ons buitenge-
bied. Maar een optimale bele-
ving van de natuurwaarde van 
zandpaden heb je toch eigen-
lijk alleen als ze in hun oor-
spronkelijke staat worden ge-
houden. 
 
Geschiedenis gebied 
Zandwegen in het buitengebied 
hebben vaak een hoge cultuur-
historische, landschappelijke 
en recreatieve waarde voor 
wandelaars, mountainbikers en 
menners. Daarnaast zijn ze 
van groot belang voor de biodi-
versiteit. Bij zandwegen komen 
meer planten, bloemen en 
diersoorten voor dan bij asfalt- 
of klinkerwegen en ook zijn de 
soorten meer bijzonder. Wordt 
een zandweg bestraat of geas-
falteerd, dan gaat de biodiver-
siteit natuurlijk achteruit! 
Zandwegen zorgen ook voor de 
ontsluiting van het boerenland 
en agrarische percelen en men 
kan aan de hand van de wegen 
vaak nog de geschiedenis van 
Brabant aflezen. Kortom: een 
zandpad is meer dan een pad 
van zand, klei of gras! Het is 
emotie! 
 
Natuurwaarde onderzocht 
De afgelopen decennia zijn 
veel zandwegen in agrarisch 
gebied op grote schaal, door 

bestrating of asfaltering, ver-
dwenen of ze moeten binnen-
kort wijken voor nieuwe be-
bouwing. Sinds 2004 is al 50% 
van de zandpaden in Brabant 
verdwenen. Zandwegen die in-
tensief gebruikt worden, krij-
gen vaak een (semi)-verhar-
ding vanwege stofoverlast in 
de zomer, modderpoelen in de 
winter of vanwege de aanleg 
van een fietsverbinding. Ber-
men worden regelmatig slecht 
beheerd of ongevraagd toege-
voegd aan de aangrenzende 
landbouwpercelen. 
Dit zijn zorgelijke ontwikkelin-
gen, omdat zandwegen hoog 
worden gewaardeerd. 
 
Veel media-aandacht  
Maar gelukkig is er de laatste 
tijd veel aandacht voor het be- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

houd van de paden door bur-
gergroepen, natuur- en milieu-
organisaties. In 2019 is op ini-
tiatief van “Stichting De Bra-
bantse Hoeders” veel aandacht 
besteed aan zandwegen. Hoog-
tepunt daarbij was de “Zondag 
van het Zandpad” tijdens de 
“Week van het Landschap”. 
Ook de BMF (Brabantse Milieu-
federatie) had een training 
“Bescherming zandpaden” vo-
rig jaar. Afgelopen periode 
heeft vooral Brabants Land-
schap aandacht besteed aan 
zandwegen, zie bijvoorbeeld 
het herfstnummer 2019 van 
het magazine en er is ook een 
film gemaakt. De organisatie 
heeft ook een onderzoek laten 
verrichten naar de natuur-
waarde van zandwegen. Over 
de resultaten daarvan is o.a. 
gepubliceerd in “Nature Today” 
en in het vakblad “Natuur, Bos, 
Landschap”. (DR)  
 

www.brabantslandschap.nl 

www.brabantsemilieuorganisatie.nl 

 

Nederland 10.000 
geveltuinen rijker? 
 
Stichting Steenbreek, een be-
langrijke initiatiefnemer van 
het groener maken van Neder-
land, en creatief bureau “Groe-
nemorgen” lanceren een cam-
pagne om Nederland dit jaar 
maar liefst 10.000 geveltuinen 
rijker te maken. 
 
Vergroenen leefomgevng 
Dit is een vervolg op het initia-
tief van het vorig jaar opge-
richte “Groenemorgen”, dat 
zich toen met succes het reali-
seren van 1.000 geveltuinen in 
Rotterdam ten doel stelde. Het 
streven is om in de nieuwe 
campagne tenminste vijftien 
gemeenten mee te krijgen en 
volgend jaar landelijk op te  

schalen. Steenbreek is al jaren 
bezig met het vergroenen van 
de leefomgeving en heeft een 
groot netwerk van gemeenten 
en organisaties. 
 
Straten zien gezelliger 
De geveltuin is een laagdrem-
pelig onderwerp gebleken om 
het gesprek aan te gaan met 
bewoners over zwaardere 
thema’s, zoals klimaatadaptie, 

hittestress, groene daken en 
het afkoppelen van de regen-
pijp. Daarnaast dienen gevel-
tuinen de sociale cohesie sim-
pelweg, doordat de straten er 
gezelliger uit gaan zien! (DR, 
uit Tuin en Landschap) 
 

Oprichting  
Kenniscentrum 

Bever 
 
STOWA (Kenniscentrum water-
beheerders), Rijkswaterstaat, 
Prorail, de Unie van Water-
schappen, Interprovinciaal 
overleg en de Zoogdiervereni-
ging hebben “Kenniscentrum 
Bever” opgericht om kennis en 
actuele informatie over de be-
ver in het vervolg te bundelen. 

 
Bundeling essentieel 
De populatie van de bever 
groeit sinds de herintroductie 
in 1988 en neemt ook toe in 
verspreiding. Aanvankelijk 
groeide de populatie langzaam, 
maar sinds 2011 is deze flink 
toegenomen tot ongeveer 3500 
dieren. Inmiddels leven in bijna 
alle provincies bevers. De ver-
wachting is dat zowel de ver-
spreiding als de aantallen zul-
len blijven toenemen! Dit zorgt 
op de meeste plekken voor een 
positieve impact op de biodi-
versiteit. Tegelijkertijd ont-
staan er ook conflicten, waar 
nu dank zij het kenniscentrum 
op kan worden ingespeeld. Om 
duurzaam met de bever samen 
te leven, is het delen van ken-
nis tussen gemeenten, natuur-
organisaties, waterschappen, 
particulieren en de Zoogdier-
vereniging en het bundelen 
van krachten essentieel. Met 
hun graaf-, bouw- en knaagac-
tiviteiten kunnen bevers ook 
schade veroorzaken. Die 
schade kan variëren van een  

omgeknaagde boom op de weg 
of het spoor, een burcht in een 
(spoor)dijk of overlast door 
een beverdam.  
 
Ook overlast Lithoijen 
Ook in onze regio zien we 
schade aan projecten van de 
natuurorganisaties, zoals Land-
schapsbeheer, gemeente en 
het waterschap. Maar ook par-
ticulieren melden overlast. Zo 

meldt de Lithoijense imker Jan 
Hendriks, die samen met zijn 
dochter ca. de helft van het ra-
battengebied aan de Weise-
straat in eigendom heeft, dat 
al geruime tijd een bever op 
zijn gebied flink huishoudt. Hij 
heeft al op bijna elk eilandje 
een aantal bomen omliggen en 
afgeknaagd. Jan heeft inmid-
dels gaas gezet op de kwets-
bare plekken. Ook heeft hij de 
10 nog jonge, gedoneerde lin-
denboompjes, die vorig voor-
jaar geplant zijn op de Dam, 
beveiligd tegen mogelijke be-
vervraat. Een buurtbewoner 
plaatste zelfs een ludiek, nieuw 
plaatsnaambordje aan de weg 
met daarop: “Beverwijk”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennis en ervaring cruciaal 
Het is belangrijk om preven-
tieve maatregelen te ontwikke-
len en te snappen waarom een 
bever op een bepaalde plek zit 
en voor conflicten zorgt. Ken-

nis en ervaring opdoen met 
(preventieve) maatregelen is 
cruciaal om op een duurzame 
manier met de bever samen te 
blijven leven. Tot nu toe was 
er nog geen plek waar alle in-
formatie over conflicten tussen 
bevers en terreineigenaren 
werd verzameld. Bevers zijn 
via Europese wetten be-
schermd en conflicten werden 
zoveel mogelijk door mitige-
rende of compenserende maat-
regelen opgelost. Maar nu 
wordt dus bestaande informa-
tie vergaard op het gebied van 
ecologie, verspreiding, monito-
ring, knelpunten, oplossingen 
en wetgeving, zodat in novem-
ber de website van het kennis-
centrum met relevante infor-
matie gelanceerd kan worden. 
(DR)  

Beverwijk in Lithoijen 
(foto: Frans Heeren) 
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Agrarisch  

Natuur- en land-
schapsbeheer D’n 

Beerse Overlaet (3) 
 
In de nieuwsbrief van decem-
ber 2020 en maart 2021 ver-
telden de redactie en Jan van 
der Biezen, voorzitter van 
Agrarisch Natuur- en Land-

schapsbeheer d’n Beerse Over-
laet, al iets over de plas-dras-
gebieden. Als slot het woord 
aan veldcoördinator René Wes-
terlaken. 
 
Kruidenrijk grasland 
Meer dan twee jaar ben ik nu 
veldcoördinator voor het ge-
bied d’n Beerse Overlaet. Een 
gebied waar de bescherming 
van weidevogels begonnen is 
met het beschermen van nes-
ten en waar het nu verhou-
dingsgewijs goed toeven is 
voor de weidevogels. Het be-
schermen van de nesten is uit-
gegroeid tot de behoefte om 
steeds meer maatwerk te leve-
ren om de weidevogels een 
goede kans te geven. Voor-
beelden hiervan zijn de plas-
drasgebieden, een mozaïek 
van grasland dat later gemaaid 
wordt en kruidenrijke graslan-
den voor voedsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer vragen over 
agrarisch natuurbeheer 
Steeds meer agrariërs kijken of 
zij binnen hun bedrijf extra in-

komsten kunnen krijgen door 
het leveren van een dienst aan 
de weidevogels. Het zijn niet 
alleen meer de bedrijven die 
niet meer volledig afhankelijk 
zijn van agrarische opbreng-
sten. Steeds meer agrariërs 
met een volwaardig bedrijf zien 
de financiële beloning van na-
tuurbeheer als een serieuze 
optie. Ook zijn er meer vragen 
van verpachters van gronden, 
zoals Brabant Water, de di-
verse programma’s van afne-
mers van producten, zoals Pla-
net Proof over agrarisch na-
tuurbeheer. 
 
Energieopwekking  
komt op ons af 
Voor mij als veldcoördinator 
blijft het de uitdaging om het 
natuurbeheer, daar waar het 

kan, een deel te laten zijn van 
een volwaardig agrarisch be-
drijf. Natuur-inclusief boeren, 
energieopwekking met wind-
molens of zonneparken, alle-
maal opgaves die op het agra-
risch gebied afkomen. Opgaves 
die door sommigen als bedrei-
ging gezien worden en voor 
anderen een uitdaging zijn. 
Hiertussen proberen we ruimte 
te houden voor bescherming 

van weidevogels via agrarisch 
natuurbeheer. 
 
René Westerlaken 
Veldcoördinator gebied d’n 
Beerse Overlaet 
 

Tweede  
NK-tegelwippen 
 
Op 30 maart gaven de be-
kende tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra en demissionair mi-
nister Cora van Nieuwenhuizen 
het startschot voor het tweede 
NK-tegelwippen door de eerste 
straattegel uit de grond te wip-
pen. 
 
Welke gemeente verslaat 
Rotterdam? 
Het NK-tegelwippen is een 
competitie tussen 40 gemeen-
ten om, tussen 30 maart en 30 
september, zo veel mogelijk 
straattegels te vervangen door 
planten en bomen. De ge-
meente die de meeste tegels 
per inwoner uit de grond haalt, 
volgt Rotterdam op als winnaar 
van de Gouden Tegel. De ge-
meenten Den Bosch en Oss 
strijden tegen elkaar. In het 
kader van die strijd werden op 
20 mei in het stadion van TOP 
Oss 30 tegels gewipt en ver-
vangen door groen. Het NK is 
een ludieke actie, maar met 
een serieuze ondertoon. Om 
weersextremen als waterover-
last en droogte beter het hoofd 
te bieden, is het belangrijk dat 
Nederland een stuk groener 
wordt. Want groen werkt ver-

koelend, terwijl tegels juist 
verwarmend werken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extreem weer baas blijven 
Juist ook binnen de stedelijke 
gebieden is er meer groen no-
dig om de gevolgen van ex-
treem weer aan te kunnen en 
insecten meer ruimte te geven. 
Het NK-tegelwippen is onder-
deel van de campagne “Een 
groener Nederland begint in je 
eigen tuin” en wordt georgani-
seerd door “Ons Water”, een 
samenwerkingsverband van 

meerdere overheidsinstanties. 
Hierbij zijn ook externe organi-
saties, die zich voor een groen 
Nederland inzetten, aangeslo-
ten. Dus doe mee en kijk of u 
uw tuin ook verder kunt ver-
groenen. In Oss stelt tuincen-
trum Coppelmans 50 waarde-
bonnen van 15 euro beschik-
baar als stimulans. (DR, uit 
Tuin en Landschap) 
 
www.oss.nl/tegelwippen 

 

Drones voor  

nestmonitoring 
 

Na enkele oproepen in de 
nieuwsbrief van ANB-Brabant 
voor de werving van dronepilo-
ten, hebben zich acht personen 
aangemeld die opgeleid wilden 
worden tot dronepiloot. 
Gezamenlijke aanschaf  
De drie Brabantse Collectieven, 
West- Midden- en Oost-Bra-
bant, hebben gezamenlijk twee 
drones aangeschaft voor de 
ondersteuning van monitoring 
van broedvogels op akkers. De 
drone is voorzien van een ge-
wone camera en een thermi-
sche camera. Verder zit er alle 
techniek op of aan om goede 
opnamen te kunnen maken. 
 
Cursus dronepiloot 
Op 4 en 5 maart hebben we de 
eerste cursusdagen gehad. Ge-
weldig om te zien hoe we tech-
niek kunnen inzetten om het 
veldwerk makkelijker en vooral 
efficiënter te kunnen maken. 
Daarnaast verstoren we de bio-
toop niet met de inzet van de 
drones, zodat alles gewoon zijn 
gang blijft gaan. Maar we mo-
gen pas gaan vliegen als we 
alle theoretische toetsen heb-
ben doorlopen en geslaagd 
zijn. We gaan ons best doen 
om e.e.a. zo snel mogelijk af 
te ronden, zodat we het veld in 
kunnen. Op aanvraag en in sa-
menwerking met de ANV’s zijn 
wij dan beschikbaar. 
 
Het veld in 
Het is de bedoeling dat we ’s-
morgens vroeg het veld in 
gaan. Hoe groter het tempera-
tuurverschil, hoe makkelijker 

het werkt. Als bijvoorbeeld de 
buitentemperatuur 0 graden is, 
zijn de broedende vogels goed 
te zien. Helaas zijn er ook be-
perkingen. Bij regenweer, 
dichte mist of teveel wind is 
het onmogelijk om te vliegen. 
Organisatorisch vraagt dit na-
melijk wel flexibiliteit, zeker in 
het vroege voorjaar. Maar we 
gaan het beleven, eerst de cur-
sussen afronden en dan aan de 
slag! 
 
Wim Meulenmeesters 
Toekomstig dronepiloot 
 

Eerste Nationale 

Boomspiegelfeest 
 
Op 9 oktober is de eerste Nati-
onale Boomspiegeldag. Een ini-
tiatief van Guerilla Gardeners 
en Stichting Steenbreek. In 
heel het land worden tuintjes 
aangelegd in boomspiegels. 
Dat is goed voor de biodiversi-
teit, voor het burencontact en 

voor klimaatbestendige wijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Groene boomoases 
In de stedelijke omgeving van 
Nederland zijn zo’n miljoen 
boomspiegels. Dit is de 
meestal kale grond rondom 
een boom, waar fietsen gestald 
worden of de hond zijn be-
hoefte mag doen. De initiatief-
nemers willen van al die boom-
spiegels vóór 2030 groene 
boomoases maken. Boomspie-
gels zijn volgens de organisa-
toren de perfecte plek om de 
stad verder te vergroenen. Een 
groene boomspiegel ziet er 
kleurig en gezellig uit, draagt 
bij aan het vergroten van de 
biodiversiteit en zorgt voor een 
hogere betrokkenheid van be-
woners bij hun wijk. Zo dragen 
groene boomspiegels bij aan 
een groene stad. (DR, uit Tuin 
en Landschap) 
 
www.steenbreek.nl 

 

Boven op Brabants 

breuk 
 
Dat de Maashorst en de Peel-
randbreuk ook regelmatig aan-
dacht krijgen in de nationale 
media werd weer eens bewe-
zen in een mooi artikel, met 
vier fraaie foto’s, in “Tijd-
geest”, de weekendbijlage van 
Trouw van 23 mei. Ook de “Ka-
nonsberg-wandelroute” werd 
genoemd. (DR) 
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Landschapstriën-

nale 2021  
 
Elke drie jaar wordt de Land-
schapstriënnale ergens in Ne-
derland georganiseerd, voor ie-
dereen die zich met het land-
schap bezighoudt, zich ermee 
verbonden voelt en er graag in 
is. De vijfde editie vond plaats 
in het Van Gogh Nationaal park 

i.o. in Noord-Brabant. 
 
Webinar over erfgoed 
Met als thema voor dit jaar 
“High Green-innovating the 
Landscape” werden tien con-
crete, internationaal relevante 
landschappelijke opgaven die 
spelen in onze regio uitgelicht 
o.a. “Toerisme & Economie,” 
“Landschap & Natuur” en “Wa-
ter”. Bij het laatste onderwerp 
ging loco-dijkgraaf Ernest de 
Groot van Waterschap Aa en 
Maas in gesprek met Annelieke 
Rovers, kunstenaar. In de mid-
dag was er een webinar met 
als thema “Participatie in erf-
goedtransformaties: kans of 
noodzaak?”, over de rol van 
erfgoed in participatie van 
landschappelijke opgaven. Aan 
het webinar werd meegewerkt 
door de Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed, Planbureau Leef-
omgeving en Wageningen Uni-
versity & Research. (DR) 
 

Winnaars  

fotowedstrijd vijf 
jaar wisenten 
 
In april organiseerde Team de 
Maashorst, in het kader van 5 
jaar wisenten in de Maashorst, 
een fotowedstrijd met als 
motto: ”Wisenten in hun na-
tuurlijke omgeving”. Een des-
kundige jury, met o.a. natuur-
fotograaf Alex Pansier, heeft 
van 67 deelnemers de vijf 
beste inzendingen aangewe-
zen. 
 
Aandacht grote grazers nodig 
De eerste prijs werd gewonnen 
door Marcel Bakker uit Uden  

voor zijn fraaie foto ”Wisent in 
een winters landschap”, ge-
maakt op de Udensedreef. De 
tweede prijs ging naar Pauline 
Helders uit Oss en de derde 
prijs was voor Susanne Schieck 
uit Zeeland. De vierde en vijfde 
prijs gingen respectievelijk 
naar Herman Schellekens en 
Geert Verbeet. Er was ook nog 
een aanmoedigingsprijs voor 
een jeugdige deelnemer Ties 

Suys uit Zeeland. Van de ruim 
100 inzendingen werden er uit-
eindelijk dus 67 aan de jury 
voorgelegd. De rest viel helaas 
af omdat de kwaliteit niet goed 
genoeg was, maar ook omdat 
mensen taurossen en zelfs een 
Schotse hooglander op de ge-
voelige plaat hadden vastge-
legd, in plaats van wisenten. 
Wat juryvoorzitter René van 
der Lee betreft een signaal dat 
er nog best wat te winnen valt 
als het gaat om voorlichting 
over de verschillende in de 
Maashorst lopende grote gra-
zers. (DR) 
 

Provincie en  
waterschappen 

werken aan  

natuur- en  
wateropgaven 

Brabant 
 
Op 3 maart ondertekenden de 
provincie Noord-Brabant en de 
4 Brabantse waterschappen Aa 
en Maas, Brabantse Delta, de 
Dommel en Rivierenland de 
“Koepelovereenkomst Groen-
blauwe opgaven 2021-2027” 
om samen te werken aan een 
klimaat-robuust Brabant. 
 
Slagkracht vergroten 
In de koepelovereenkomst 
staan de nieuwe samenwer-
kingsafspraken voor de ko-
mende jaren.  
De provincie en de water-
schappen benadrukken dat de 

inzet van andere betrokken 
partners cruciaal is voor het 
slagen van de gezamenlijke  

op het gebied van natuur en 
water. De maatregelen waar-
over deze overeenkomst gaat, 
zijn niet alleen belangrijk voor 
de natuur. De klimaatverande-
ring laat duidelijk zien dat we 
Brabant weerbaarder moeten 
maken tegen langdurige perio-
des van droogte en plotselinge 
hoosbuien. Als één overheid 
willen provincie en waterschap-
pen daarom samenwerken aan 

een klimaat-robuust Brabant 
voor de natuur, de economie 
en voor alle Brabanders. (DR) 
 

Vaarseizoen  
fiets- en voetveren 

over Maas 
 
Uiterwaarde, de exploitant van 
acht fiets- en voetveren in het 
rivierengebied, is op zaterdag 
1 mei weer met het vaarsei-
zoen van start gegaan. Men 
vaart gedurende de weekenden 
en op feestdagen van 10.00 tot 
18.00 uur. De veren varen t/m 
eind september. 
 
Coronaregels zolang  
die gelden 
In onze regio gaat het, zoals 

bekend, om de veren Baten-
burg-Demen (Het Heerlijk 
Veer), dat tijdens het seizoen 
zo’n 15.000 mensen overzet, 
Ravenstein-Niftrik(Vice-Versa) 
met eveneens 15.000 passa-
giers en “Pontje Ham” tussen 
de Gouden Ham en Maasbom-
mel, dat in het vaarseizoen 
5.000 personen overzet. Voor 
een veilige overtocht zijn er in 
coronatijd een aantal regels 
opgesteld, die vermeld staan 
bij de pont. Dit zijn het ver-
plicht dragen van een mond-
kapje, afstand houden, con-
tactloos betalen en zelf weg-
zetten van de fiets. (DR)  
 
www.uiterwaarde.nl 

 

Nieuwsbrief  
ErvenPlus 2.0 
 
In april verscheen weer een 
nieuwsbrief van ErvenPlus 2.0. 
ErvenPlus 2.0 is een project 
van Brabants Landschap, Pro-
jectbureau Orbis, Brabantse 
gemeenten en natuurvereni-
gingen. Het project moet zor-
gen voor verbetering van het 
leefgebied van erfbewoners, 
zoals zwaluw, mus, uil en 
vleermuis. 
 
ErvenPlus 3.0 
in voorbereiding 
Een groot deel van deze soor-
ten is sterk afhankelijk van er-
ven en het aangrenzende boe-
renland. Doordat boerenerven 
in de afgelopen decennia 
steeds “netter” zijn geworden 

en meer zijn verhard voor ma-
chines en gebouwen, zijn ze nu 
minder geschikt voor diersoor-
ten. Daar brengt ErvenPlus 2.0 
verandering in door financiële 
ondersteuning te geven aan de 
eigenaren van de erven. De 
provincie Noord-Brabant en 
een groot aantal gemeenten 
maken deze financiering moge-
lijk. Inmiddels is ook het pro-
jectplan ingediend voor een 

nieuwe tranche (3.0), die zal 
gaan lopen van 2022 t/m2024. 
(DR)  
 
www.brabantslandschap.nl/ervenplus            
 

Spaanse steeneik 
Europese Boom 

van het jaar 2021 
 
Met ruim 104.000 stemmen is 
de millennium steeneik in de 
Spaanse provincie Aragon ver-
kozen tot Europese boom van 
het jaar 2021. De Nederlandse 
inzending, de Moeierboom in 
Etten-Leur, kwam op de zesde 
plaats met ruim 34.000 stem-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog steeds feesten bij 
boom 
De “Europese boom van het 
jaar ver kiezing” gaat over bo-
men met interessante verha-
len. Op de website van de or-
ganisatie zijn die verhalen te 
lezen en te bekijken op 
Youtube filmpjes. Het verhaal 
achter de steeneik gaat over 
de tijd dat heksen het Guara-
gebergte bevolkte en de tijd 
dat ze dansten en feestvierden 
rond de boom. Duizend jaar la-
ter is deze band met de boom 
en de mensen de reden 
waarom de steeneik nog 
steeds leeft en staat in het 
kleine stadje Alto Aragon, met 
slechts 13 inwoners. De inwo-
ners kozen de boom en blijven 
hem gebruiken als plek voor 
hun feesten. Het is verrassend 
hoe dicht de huizen bij de 
steeneik staan, terwijl het zo’n 
oude boom is en hij zo vitaal 
is. (DR, met dank aan Tuin en 
Landschap) 
 

Winnende foto van Marcel Bakker uit Uden. 

http://www.brabantslandschap.nl/ervenplus
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Tuinen in Demen 

weer open 
 
De bekende en schitterende 
tuinen in de Kleine Poelstraat 
13 in Demen zijn t/m 6 sep-
tember weer twee dagen per 
week opengesteld voor het pu-
bliek. De openingsdagen zijn 
donderdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. De toe-

gang bedraagt €5,00 p.p., wél 
van te voren reserveren. (DR)  
  
www.tuinenvandemen.nl 

 

Paleontologische 

vondsten Geopark 
 
Op 27 mei organiseerde het 
Geopark Peelhorst en Maasval-
lei i.o. een webinar met Noud 
Peters over paleontologische 
vondsten in het Geopark. 
 
Overblijfselen  
walvissen en haaien 
Dat de Peelhorst een geolo-
gisch interessante locatie is, 
blijkt uit het feit dat het een 
rijke vindplaats is van fossie-
len. Bij een aantal zandwin-
ningen op de Peelhorst is veel 
interessant paleontologisch 
materiaal gevonden. Het biedt 
een unieke gelegenheid om 
een kijkje te nemen in het ver-
leden. In de buurt van de Peel-
randbreuk heeft Noud Peters 
lang fossielen verzameld. Het 
is bijna niet voor te stellen, 
maar resten van walvissen of 
haaien kwamen uit de grond. 
Hoe oud zijn de vondsten en 
wat zeggen die vondsten over 
hoe het er hier vroeger uitzag 
? Noud Peters nam de bezoe-
kers/kijkers tijdens de avond 
mee in het verleden. (DR)  
 
info@peelhhorstenmaasvallei.nl 

 

Menno de  

Waterman 
 
Menno Bentveld, die wekelijks 
het radio- en TV-programma 
“Vroege Vogels” presenteert, 
maakte voor BNN/VARA de 4-
delige documentaireserie ”Wa-
terman”, over onze strijd tegen 
het water. De serie was te zien 
van 11 april t/m 2 mei en is 
nog terug te kijken op NPO 2.  
 

Wereld van botsende  
belangen 
Water is levensbehoefte num-
mer één, maar ook al eeuwen-
lang onze grootste vijand. Het 
staat te hoog of te laag. Het 
ene moment hebben we teveel, 
het andere moment te weinig. 
Het is te zout of te zoet. In de 
serie onderzoekt Menno onze 
wonderlijke verhouding tot wa-
ter. Hij volgt de loop van het 
water in Nederland en belandt 

in een wereld van botsende be-
langen en tegenstrijdige inzich-
ten. Hij neemt ons mee in een 
wereld van uitersten, die ieders 
blik op het water voorgoed zal 
veranderen en sprak met men-
sen die op een bijzondere ma-
nier van water afhankelijk zijn 
of er mee werken, zoals boe-
ren, waterschappen, drinkwa-
terbedrijven, natuurorganisa-
ties, campinghouders en de in-

dustrie. 
 
Pompen of verzuipen 
In de documentaireserie ont-
dekken we dat het eeuwen-
oude motto van pompen of 
verzuipen al lang niet meer op-
gaat voor de Nederlandse 
delta. Het water vasthouden is 
inmiddels noodzakelijk, maar 
erg ingewikkeld. Nederland-
Waterland blijkt een complexe 
wereld van schipperen, waarbij 
iedereen zijn eigen belang 
vooropstelt. Ieder vecht om 
dezelfde druppel! Dat bleek al 
direct in de eerste van de vier 
delen, die aan de provincie 
Noord-Brabant was gewijd en 
als thema had: “Pompen of 
verzuipen”. Met een grote 
handboor, die hij in een tas op 
zijn rug draagt, kijkt Menno op 
tal van plekken die hij bezoekt 
hoe hoog of laag de grondwa-
terstand is.”Onze” Ernest de 
Groot van het waterschap 
Maas en Aa, met wie hij o.a. in 
een kano de Maas en enkele 
beekjes bevaart, praat hem 
deskundig bij. De andere drie 
uitzendingen gaan over 
Zeeland, Amsterdam en de 
Weerribben/Wieden. (DR) 
 

Fruithof De Brand 
 
Aan de Brand 14, in het groene 
hart van het dorp Zeeland, ex-
ploiteren Sjef van Dongen en 
zijn vrouw Wilma sinds 2008 
“Fruithof De Brand “, een biolo-
gisch-tropisch fruitteeltbedrijf 
van 5 hectare met een perma-
cultuurtuin en een (agrofo-
restry-)voedselbos van 1.5 
hectare. 
 
Overnachten in  
belevingstuin 
In de tuin vallen vooral de koe-
pelkas, de tunnelkas en de 
“Flowhive” (bijenkast) op. Be-
halve een producttuin, waar 
(seizoen)-groente en -fruit te 
koop zijn, is de Fruithof ook 
een mooie belevingstuin, 
waarin men zelfs kan over-
nachten in een bed & break-
fast. Het luxe huisje is ge-
bouwd met ecologische materi-
alen en heeft alle voorzienin-
gen. Sjef, die landbouwkundig 
ingenieur is, en Wilma krijgen 
veel vragen voor een bezoek 
aan de Fruithof.  
 

 

Rondleidingen met  
“lekkere” pauze 
Er zijn voor dit jaar 5 dagen 
uitgetrokken, waarop ze een 
rondleiding geven van onge-
veer 2 uur (met in de pauze bi-
ologische koffie/thee met iets 
lekkers). Die rondleidingen be-
ginnen om 10.00 uur en de 
data zijn: 12 juni, 3 juli, 7 au-
gustus, 4 september en 2 ok-
tober. De prijzen voor een 

rondleiding zijn 10 euro pp 
voor particulieren en 15 euro 
pp voor bedrijven en instellin-
gen. Kinderen zijn gratis. Te-
voren aanmelden per email is 
beslist noodzakelijk (). Moch-
ten de rondleidingen volge-
boekt zijn, dan komen er nog 
extra data bij. (DR)  
 
www.fruithofdebrand.nl 
rondleidingen@fruitzforlife.nl 

 

Deel wandelpad 
Macharenseweg 

afgesloten 
 
In overleg met IVN-Oss is be-
sloten om het oostelijke deel 
van de met blauwe routepalen 
gemarkeerde wandelroute bij 
het oude zwembad en de 
Meerdijk, aan de Macharense-
weg (nabij de waterbassins) in 
Oss, voor wandelaars af te 
sluiten. 
 
Fauna erg kwetsbaar! 
De natuur aan de overkant van 
de watergebieden is veel te 
kwetsbaar voor bezoekers. Er 
zit al vele jaren een grote das-

senburcht, welke deels is inge-
stort en de doorgang belem-
mert. Ook is er een bever ge-
signaleerd en zijn de bassins 
en de omliggende rietkragen 
een gewilde broedplaats voor 
diverse water- en rietvogels. 
Ook foerageren er al geruime 
tijd grote groepen (vaak) over 
winterende ooievaars uit de 
hele regio. Die zijn echter goed 
vanaf de Macharenseweg te 
zien! Er is een bord “Stiltege- 
bied, niet storen” geplaatst. (DR) 
 

Openstellings- 

borden Ossermeer 
 
De gemeente Oss heeft open-
stellingsborden geplaatst bij 
het natuurgebied Ossermeer 
aan de Macharenseweg. Toe-
gang is voortaan alleen toege-
staan tussen zonsopgang en 
zonsondergang en de recrean-
ten moeten daarbij óp de we-

gen en de paden blijven. 
 
Druk op natuur te hoog  
Verder moeten honden aange-
lijnd worden en is het stoken 
van vuurtjes verboden. De be-
slissing is genomen, omdat het 
gebied, net als tal van andere 
groene plekken in de regio, de 
laatste tijd - maar vooral in de 
weekenden - steeds drukker 
bezocht wordt en niet iedereen 
daarbij voldoende respect be-
toont voor de flora en de 
fauna. De gemeente heeft ook 
contact opgenomen met de 
voorzitter van de visvereni-
ging, waarvan de leden in de 
Hertogswetering en soms ook 
in het oude zwembad hun hen-
gel uitwerpen. De vissers 
wordt gevraagd om de natuur 
zoveel mogelijk te respecteren 
en hun visstek schoon te hou-
den. (DR) 
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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 aanmeldingen 
Inlichtingen en aanmeldingen kunt u mailen naar werk-
groep@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@landschapsbe-
heer-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 2021 
 
Juli 
Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23, 

Zaterdag 30 
 
Augustus 
Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27,  
 
September 
Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24 

 

 

Mariette   Janny 

Johnny 

Mutaties  

Vrijwilligersgroep 
 
De afgelopen drie maanden no-
teerden we drie nieuwe vrijwil-
ligers en er vertrokken er 
eveneens drie. Geen winst dus 
helaas deze keer! 
 
We noteerden als nieuwe vrij-
willigers: William de Klein (5-1-
1970) uit Herpen, René van 
Schendel (30-7-1954) uit Oss 
en Patricia Rokker (20-8-1959) 
eveneens uit Oss en heten hen 
van harte welkom bij Land-
schapsbeheer Oss.  
Uitgeschreven werden: Hannie 
Wagemakers uit Oss en Lou 
Reijners en Ton de Vries uit 
Berghem. Hannie werd secre-
taris van IVN-Oss, Lou ver-

huisde naar Den Bosch, waar 
hij al varend gids was op een 
rondvaartboot en Ton moest 
helaas wegens gezondheidsre-
denen afhaken. Het totaal aan-
tal vrijwilligers bedraagt nu 
nog steeds dus 187. 
In de vorige nieuwsbrief ont-
brak de naam van de nieuwe 
vrijwilliger Antoon van Nistel-
rooij (met snor en baard) on-
der zijn foto. Sorry voor dit 
kleine foutje! (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

William 

René 

Patricia 

Nieuwe leden 

vriendenclub 
 
We kunnen weer drie nieuwe 
leden van de vriendenclub no-
teren, namelijk Bert-Jan 
Schobers uit Oss, Gerrie van 
Aalsvoort uit Nistelrode en Ma-
rijke Peters uit Geffen We he-
ten hen welkom en wensen 
hen nog veel leesplezier van 
onze nieuwsbrief! (DR) 
 

Geen column van 

boswachter  

Natuur- 
monumenten 
 
In ons maartnummer stond de 
eerste column die boswachter 
Lianne Schröder van Natuur-
monumenten voor alle ko-
mende uitgaven van onze 
nieuwsbrief zou gaan schrijven 
Maar helaas moest Lianne, 
door ziekte, in het juninummer 
verstek laten gaan. We hopen 
van harte dat ze in september-
nummer de draadweer kan op-
nemen. (DR) 

Een gedeelte van het tuinderijcomplex van Landerij VanTosse (Foto Henk Smouter) 


