
 
 
 
 

  0

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Landschapsbeheer Oss 

Jaargang 12, nr. 44 

September 2010 

In dit nummer 
• Natuurwerkdag 8 november in Lith 

• Fietspad Stelt gereed  

• Oplevering natuurgebied Rijsvennen 

• Vervolg project poelen en wielen Lith 

• Geslaagd vrijwilligersuitje  

• Werkgroep Landschapsbeheer Oss 

 



 
 
 
     

 1  

Nieuwsbrief 

Landschapsbeheer Oss 
 
 

Colofon 
 
Jaargang 12, nr. 44, Oplage 375 exemplaren 
September 2010  
 
Redactie: Dick Roza en Richard Ceelen 
 
De Stichting Landschapsbeheer Oss is gevestigd te Oss 
en ingeschreven bij KvK Oost-Brabant onder nummer 
17105068 Rabobank Oss, banknummer 17.04.19.894 
 
 

Adressen en 

telefoonnummers 
 
Landschapsbeheer Oss 

Hermelijnedreef 30 
5343 XD Oss 
T 0412-632223 
I www.landschapsbeheer-oss.nl 
E info@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Projectbureau Landschapsbeheer Oss 

H. Smouter (Projectcoördinator) 
Floraliastraat 75 
5342 BH Oss 
T 06-54288252 
E projectbureau@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Voorzitter  

Ronald Widdershoven  
T 0412-631362 
E voorzitter@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Secretaris 

Nora Servaes  
T 0412-632223  
E secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl  
 
Penningmeester 

Pim Rinses 
T 0412-624079 
E penningmeester@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Coördinator Werkgroep 

Ton Velders 
T 0412-648196 
E werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl  
 
Redactie, Werving & Vrijwilligerscontact  

Dick Roza 
T 0412-642368  
E pr@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Redactie & Webmaster 

Richard Ceelen 
T 06-54218521 
E redactie@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Juridisch Adviseur 

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

Inhoudsopgave 
 
Natuurwerkdag 6 november in Lith 2 
Vervolg project poelen en wielen in Lith  3 
Oplevering natuurgebied Rijsvennen 3 
Fietspad Stelt gereed 5 
Geslaagd vrijwilligersuitstapje 6 
Plantenweetjes 7 
Kort nieuws 8 
Werkgroep Landschapsbeheer Oss 10 
 
 

 

Biodiversiteit staat dit 

jaar centraal 
 
Zoals uit talloze artikelen in kranten en tijdschriften bekend is het 
hele jaar 2010 uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Het 
thema staat dan ook centraal bij twee belangrijke manifestaties 
die de komende tijd rondom ons werk zullen plaats vinden. Dat is 
allereerst de opening van het vrijwilligersseizoen van het 
coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap 
op 8 oktober in Roosendaal en ten tweede de nationale 
natuurwerkdag op zaterdag 6 november. Die natuurwerkdag, die 
aan zijn tiende editie toe is, zal dit jaar voor Landschapsbeheer 
Oss plaats vinden in de fraaie Kesselse Waard in de Maas-
uiterwaarden bij Maren-Kessel. U leest er veel meer over op 
pagina 2 van deze nieuwsbrief. De natuurwerkdag, die elk jaar 
wel in talloze aan de natuur gerelateerde tijdschriften wordt 
genoemd, zal dit jaar ook landelijk veel aanacht krijgen. Zo is 
bijvoorbeeld de redactie van de Persgroep (met o.a. het 
Algemeen Dagblad) en die van Sanoma (met o.a. Zin, Margriet, 
Libelle en Seasons) van plan om drie locatieleiders van de 300 
werklocaties in het land, waaronder één vrouw uitvoerig te 
interviewen. Ook Landschapsbeheer Oss heeft zich voor dat 
interview opgegeven, maar op het moment dat we dit blad 
afsluiten was nog niet bekend of we tot de uitverkorenen 
behoren. Houdt u dus één van de genoemde media maar in de 
gaten de komende weken! 
 
We wensen u veel leesplezier. 
Uw redactie 
 
 

Voorpagina 
 
Linksboven:  Groepsfoto vrijwilligersuitje (Foto:TV)  
Rechtsboven: Impressie Biesbosch (Foto: DR)  
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Natuurwerkdag  

6 november in Lith 
 
De Natuurwerkdag van dit jaar op 6 november willen we 
vooral in het teken laten staan van de komende 
samenvoeging van de gemeentes Oss en Lith. Als locatie 
hebben we daarom een bijzonder gebied uitgekozen: de 
fraaie Kesselse Waard bij Maren-Kessel in de gemeente 
Lith.  

 
Door de Natuurwerkdag dit jaar in de gemeente Lith te 
organiseren willen we ook de inwoners van de gemeente Lith 
interesseren voor ons werk, met de hoop en verwachting 
natuurlijk dat dit nieuwe vrijwilligers en nieuwe contacten 
oplevert.   
Daarnaast nodigen we medewerkers en vertegenwoordigers 
van gemeentebestuur van beide gemeentes uit om op deze 
dag aanwezig te zijn. Het voornemen is om dan ook de 
ambassadeurssoort bekend te maken die model moet staan 
voor de biodiversiteit in de nieuwe gemeente Oss, in het kader 
van het biodiversiteitprogramma Countdown 2010.  
 

Het gebied 
 
De Kesselse Waard, grenzend aan de Lithse Ham ligt langs 
een van de mooiste stukken maasdijk, met prachtige 
karakteristieke dijkhuizen en boerderijen. Voor een aantal 
vrijwilligers is het gebied al een beetje bekend omdat we daar 
begin dit jaar actief waren met bomen planten rond de nieuw 
ingerichte poelen van Hardarts, Soldatenwiel en Velmer. 
 
In het verleden was de Kesselse Waard een vrij hoog gelegen 
uiterwaard waar de Maas omheen stroomde. Door het gebied 
stroomde ooit een kleine nevengeul van de Maas. Een restant 
hiervan, het water langs de dijk bekend als “buitenkil”, is nog 
duidelijk herkenbaar in het landschap.  
De oorspronkelijke Kesselse Waard is in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw voor een groot deel vergraven door de winning 
van zand en grind. Daarbij zijn grote waterplassen ontstaan.  
Deze zijn deels ingericht voor recreatie en deels als 
natuurgebied. Het recreatiegebied Lithse Ham is onderdeel 
van dit gebied. De zandwinning  is begin jaren ’90 van de 
vorige eeuw beëindigd.  
Om het gebied aantrekkelijk te maken voor de natuur en 
bezoekers, is een verhard wandelpad aangelegd en is extra 
beplanting aangebracht. Vanwege de grote oppervlakte water 
is het gebied vooral voor watervogels aantrekkelijk. In de 
winterperiode verblijven regelmatig grote groepen eenden en 
ganzen in dit gebied.  
 
Vooral langs de oevers is in de loop der jaren een dichte 
wilgenopslag ontstaan die elk zicht op het water wegneemt. 
Het is de bedoeling deze wilgenbegroeiing geleidelijk terug te 
zetten zodat er meer open plekken langs de oevers ontstaan. 
Op de natuurwerkdag willen we hier een begin mee maken.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luchtfoto Kesselse Waard waar de Natuurwerkdag dit jaar wordt 
gehouden 

 
Werkzaamheden 
 
De dag begint om 10.00 uur en zal rond 16.00 uur eindigen. Er 
is koffie, thee en frisdrank en er zal traditiegetrouw - voor bij de 
meegebrachte boterhammen - lekkere erwtensoep zijn. Na 
afloop drinken we een biertje, wijntje of een frisdrank en eten 
we een stukje kaas en worst. De werkzaamheden zijn geschikt 
voor kinderen, maar we werken nabij water, dus toezicht van 
de ouders is gewenst. Nabij het gebied is een kleine officiële 
parkeerplaats, ook is het mogelijk om auto's onder aan de dijk 
te zetten, maar het makkelijkst is het om op de fiets te komen! 
We verzamelen bij de tent onder aan de Kesselsedijk bij de 
parkeerplaats. 
 
Graag zien wij dat belangstellenden zich aanmelden, dit in 
verband met de catering en accommodatiecapaciteit. 
Aanmelden voor de natuurwerkdag kan centraal via de website 
www.natuurwerkdag.nl of rechtstreeks via 
info@landschapsbeheer-oss.nl. 
 
Henk Smouter  
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Oplevering natuurgebied de Rijsvennen 
 
Maandag 14 juni jl. is het beheer van het nieuwe natuurgebied 
“De Rijsvennen”, nabij Herperduin door wethouder Jules 
Iding namens de gemeente Oss voor een periode van 10 jaar 
aan Staatsbosbeheer overgedragen. Dat gebeurde door het 
ondertekenen van een beheersovereenkomst en het 
doorknippen van een afrastering door gedeputeerde Onno 
Hoes. 
 
Landbouwgrond terug naar de natuur 
De met drankjes en hapjes begeleidde overdracht werd 
bijgewoond door een veertigtal genodigden waaronder dhr. G. 
Jonkman, districthoofd van Staatsbosbeheer, dhr. E. Dijkman, 
accountmanager van Dienst Landelijk Gebied (DLG), 
vertegenwoordigers van het IVN de Dorpsraden Berghem en 
Herpen, de Gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas, de Gasunie 
en Landschapsbeheer Oss.  
De plannen voor de herinrichting van het voormalige 
landbouwgebied met een oppervlakte van 14 hectare zijn van 
Toon Voets van de Vogelwerkgroep van het IVN en dateren al 
vanaf 2002. Maar het duurde door allerlei omstandigheden- er 
werden o.a. zware metalen en fosfaten in de bodem aangetroffen- 
tot de winter van 2009 voor de firma van Kaathoven Laarbeek de 
eerste grond kon verplaatsen op het terrein. In rap tempo werd 
daarna 37.000m2 zwarte landbouwgrond afgegraven tot een 
diepte van 40 centimeter, totdat men op de oorspronkelijke arme 
gele grond stuitte. Die werd voor een deel afgevoerd en voor een 
deel over het terrein herverdeeld. Sommige gedeelten werden tot 
twee meter onder het maaiveld afgegraven. Zo ontstond in het 
Oostelijk gedeelte een spannend plas-drasgebiedje, met 
vennetjes, poelen en stroomgeulen. Daar zullen amfibieën, zoals 
kikkers, padden en salamanders goed gedijen en is het goed 
toeven voor talrijke vogelsoorten die van dit habitat houden. In het 
zuidwestelijke deel is vanwege de aanwezigheid van de zware 
fosfaten en metalen en een gasleiding van de Gasunie niet voor 
open water gekozen, maar zijn bomen en struiken geplant. Ook 
zal d.m.v. heidestrooisel geprobeerd worden weer de hei van 
vroeger te laten terug keren.  
 
Aaneengesloten natuur 
Het nieuwe natuurgebied vormt een onderdeel van 
begrazingsgebied Herperduin, dat 400 hectare groot is. De vee-
rasters aan de kant van Herpen zijn verwijderd en er ontstond een 
natuurlijke overgang tussen bos en open terrein, waarin de al 
aanwezige Schotse Hooglanders vrijelijk kunnen grazen. Als de 
bouw van de twee geplande ecoducten over de A50 een feit zijn, 
ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van 3.500 hectare. 
Daarin zijn dan ook de ca 16 hectare akkerland inbegrepen aan de 
kant van de Zevenbergseweg tot aan de N329 (Weg van de 
Toekomst) die de gemeente Oss nog in eigendom moet krijgen en 
die dan op dezelfde wijze heringericht zullen worden als het nu 
gereed gekomen deel van de Rijsvennen. De kosten van de nu 
heringerichte Rijsvennen gedroegen in totaal circa €55.000. In 
totaal is voor de hele operatie inclusief de ecoducten, ca. €20 
miljoen beschikbaar! 
 
Dick Roza 

 Vervolg project poelen 

en wielen in Lith 
 
Het project poelen en wielen in Lith, dat vorig jaar is 
begonnen met werk aan de Hardarts, Soldatenwiel en 
Velmer is dit najaar voortgezet.  

 
In augustus is begonnen met de inrichting van het gebied “ De 
Legte”, bij de Sassenstraat in Oijen. De dichte begroeiing van 
wilgen is geheel verwijderd en de volledig verlandde poel is 
weer uitgebaggerd. De vrijgekomen slib is rondom de ontstane 
waterpartij verwerkt. We willen de nu ontstane poel nog gaan 
verbinden met een nabijgelegen oude wiel, zodat de daar 
aanwezige fauna zich kan gaan uitbreiden naar de nieuwe 
poel. Van de oude wiel is bekend dat de Grote modderkruiper 
daar nog voorkomt. Door zijn leefgebied uit te breiden geven 
we deze rode lijstsoort weer meer kansen zich te handhaven. 
Naar verwachting zal zich op de nu kale oevers weer snel een 
wilgenbegroeiing vestigen. Door gericht beheer willen we nu 
voorkomen dat dit zich weer gaat ontwikkelen tot bos. 
Waarschijnlijk zullen we dit gaan doen door begrazing. We 
willen wel afwachten tot medio volgend jaar om te bepalen 
welk type begrazing noodzakelijk is en of nog aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als laatste deelproject is een begin gemaakt met de 
werkzaamheden bij kasteel Oijen. Hier wordt de gracht 
uitgebaggerd. Omdat deze gracht diep ligt moest het water uit 
de gracht worden gepompt. Tegelijk wordt door Natuur-
monumenten de kasteelmuur gerestaureerd, omdat deze met 
name onder de waterlijn behoorlijk was aangetast. Planning is 
om eerste de herstelwerkzaamheden aan het kasteel uit te 
voeren voordat het baggerwerk wordt voltooid. Naar 
verwachting zal dit tot in oktober duren. 
 
Henk Smouter
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Wim Jacobs hoort er nu 

echt bij! 
 
Al vanaf januari 2008 is Wim Jacobs een bekend gezicht 
als we, samen met Natuurmonumenten een klus 
opknappen, vooral in de Maasuiterwaarden. Ook op onze 
werf in de Tolstraat valt hij wel eens binnen, meestal met 
zijn maatje Jan Quik, met wie hij sinds enige tijd een team 
vormt. 

 

Water is zijn 
lust en leven 
 
Tot maart 2010 was 
Wim, 57 jaar en 
wonend in Lierop, 
vanuit het ministerie 
van LNV bij 
Natuurmonumenten 
op vrijwillige basis 
werkend als 
stagiaire, maar 
vanaf 1 april dit jaar 
is hij volledig in 
dienst gekomen als 
beheersteammede-
werker van het team 
Noord-Oost Brabant 
en Mook. Nu hoor hij 
er dus écht bij en 
wordt het tijd dat we 
eens iets over hem en zijn hobby’s vertellen. 
Wim werd geboren  in Helmond en woont nu dus op korte 
afstand van zijn geboorteplaats. Na zijn vooropleiding (ULO en 
SVO) was hij 30 jaar werkzaam als keurmeester van vee en 
vlees. De laatste 15 jaren voordat hij bij Natuurmonumenten 
kwam, werd hij veelvuldig ingezet bij de bestrijding van 
dierziekten tijdens de diverse dierziektencrisis. Maar toen in 
2006 een groot deel van het takenpakket van de keurmeesters 
werd overgenomen door dierenartsen, volgde er een 
reorganisatie en werd er gezocht naar een andere baan 
binnen de rijksoverheid. Na een gesprek met Fons Mandigers 
en Paul v.d. Aa van Natuurmonumenten volgde dus de 
stageperiode bij Natuurmonumenten. Eerst in “de Rips” en 
later, samen met Jan Quik en Hugo v.d. Wal in Hedel. 
Het werken in het waterrijke en ruimtelijke gebied rond de 
Maas geeft Wim veel voldoening.  Want hij heeft altijd al was 
gehad met water. Hij is een watersporter in hart en nieren en 
vindt het heerlijk om te snorkelen, te varen en incidenteel te 
duiken. Thuis heeft hij een vijver met een 30-tal Japanse Koi 
karpers en in het werk bij Natuurmonumenten kiest hij graag 
voor werkzaamheden met de boot, zoals het dreggen naar 
fuiken, visserijcontrole, monitoren etc.  
Wim heeft nog een andere hobby n.l. het kweken en 
observeren van Europese cultuurvogels, waarbij de goudvink, 
de barmsijs en de putter een hoofdrol vervullen. Op dit 
moment staat het kweken van vogels op een laag pitje 
vanwege tijdgebrek, maar hij is al wel 15 jaar actief als 
penningmeester en ringencommissaris van de vogelvereniging 
in Someren. 
Wim beschouwt alle werkzaamheden in de natuur als een 
voorrecht. Hij vindt het ook leuk om elke donderdag met de  
vrijwilligers van Natuurmonumenten werkzaamheden in het 
terrein uit te voeren en ze te begeleiden. 
Hij houdt van alle plekken in zijn werkgebied, dat  geheel 
Noordoost Brabant langs de Maas omvat, maar de 
Baardwijkse Overlaat vindt hij toch wel de mooiste plek! 
 
Dick Roza 
 

 
 

Voor alle aanpassingen en werkzaamheden  
in en om uw woning of bedrijf 
Glas, schilderwerk, behang, metsel- en stucwerk 
Renovatie bad- en tegelwerk 
Elektra en tuinwerk 

Klussenbedrijf Wilja 
Berghemseweg 94 
5348 CL Oss 
0412-623477 
06-53460406 

Nieuw landgoed in Neerloon 
 
Als de plannen door gaan, zal over twee jaar, aan de Maasdijk 
in Neerloon een nieuw landgoed verrijzen onder de naam 
“Kromme Hoek”, zo lazen we in het Brabants Dagblad. 
 
Toegankelijk voor publiek 
Het landgoed, waarop ook twee vrijstaande woningen gebouwd 
zullen worden, wordt in totaal 11 hectare groot. Daarvan zullen 7,5 
hectare worden ingezet als natuur en landschap. Er komen 
bomenrijen, houtsingels, struweel, kruidenrijk grasland en een 
hoogstam boomgaard met fruitbomen. Via een essenlaan en een 
voetpad door een weiland zal het landgoed toegankelijk worden 
gemaakt voor het publiek. (DR) 

 

Maashorstfair viel in het water 
 
De Maashorstfair,die op zondag 12 september in Uden werd 
gehouden, is door langdurige regenval die dag op een 
mislukking uitgelopen. 
 
Kwamen op deze grote manifestatie,waar streekproducten, 
natuurorganisaties en recreatieondernemers voor de vijfde maal in 
successie zich presenteerden,bij de eerdere edities zo’n 15.000 
bezoekers, nu bleef de teller bij 2.500 steken! 
 
Landschapsbeheer Oss had, zoals gewoonlijk twee stands, één 
voor de verkoop van de VanTosse-producten en één voor de 
promotie van ons vrijwilligerswerk. De vier mensen die de stands 
bemanden t.w. Henk Smouter, Ton Velders, Emmy Simons en 
Tonnie van Ravenstein, waren blij  toen aan het eind van de 
middag het eindsignaal klonk. Door het slechte weer kreeg het 
Vorstengrafmonument,dat we zo mooi hadden schoon gemaakt 
voor de Open Monumentendagen op 11 en 12 september,die dag 
ook maar zo’n 30 bezoekers. Die kregen allemaal een uitleg van 
leden van de archeologische werkgroep Oss. (DR) 

Kopij 
 
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een verslag(je) 
van een excursie, een lezing, een expositie of een interessante 
waarneming te schrijven. U kunt uw bijdrage (evt. met foto’s) 
mailen naar redactie@landschapsbeheer-oss.nl. 
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Fietspad Stelt gereed 
 
Het heeft best lang geduurd - de eerste plannen dateren al 
van rond 2000 - maar nu is het zover, het fietspad door de 
Stelt is gereed. Hiermee is de ontbrekende schakel in de 
oost-westelijke toeristische fietsverbinding tussen 
Herperduin en Geffense Bosjes gerealiseerd.  

 
Er was een belangrijke beweegreden om te zoeken naar een 
aantrekkelijke fietsverbinding. Het gebied ten zuiden van Oss 
(Stelt/Elzen) is een zeer aantrekkelijk historisch kleinschalig 
landschap. Kleine agrarische percelen, omgeven door 
houtwallen en hakhoutbosjes geven aan dat dit eens een oud 
kampenlandschap was, met roggeakkers, bloemrijke bermen, 
zandwegen en een enkele karakteristieke boerderij. 
Ruilverkavelingen zijn hier (als een van de weinige plekken in 
noordoost-brabant) aan voorbijgegaan, alleen het landgebruik 
veranderde toen de maïsteelt zijn intrede nam.  
Nog steeds zijn maïsvelden aanwezig, maar sinds 
Landschapsbeheer Oss in dit gebied  agrarische gronden 
beheert en omgevormd heeft tot graanakkers wordt dit 
monotone beeld steeds meer onderbroken. Met name op 
zichtplekken staan nu akkers met spelt, rogge en tarwe, 
omzoomd door kleurrijke akkerranden. 
Voor de recreant (en de natuur!) betekent dit een belangrijke 
landschappelijke meerwaarde. Wandelaars weten het gebied 
al geruime tijd goed te vinden, maar voor de fietser was het 
gebied nagenoeg ontoegankelijk. 
 
Langs het pad, dat is aangelegd door het ingenieursbureau 
van de gemeente Oss, heeft Landschapsbeheer Oss de 
aankleding voor zijn rekening genomen. Er zijn op 
aantrekkelijke plekken zitbanken, een picknickbank en 
informatiepanelen geplaatst.  
Bij de totstandkoming van het tracé zijn diverse partijen 
betrokken geweest: de gemeente Oss, Landschapsbeheer 
Oss, Stichting de Groene Zone, de Archeologische werkgroep, 
bewoners en wijkraden Ruwaard en Oss-zuid.  
 
Henk Smouter 
 
 
 
 
 
 

Wethouder wil zwerfafval 

aanpakken! 
 

De Osse wethouder Hendrik Hoeksema, zeer begaan met 
het milieu, zint op een strengere aanpak van het zwerfafval 
op straat en het storten van illegaal afval in de 
buitengebieden! 
 

Borden en foto’s helpen 
Ook al staat de gemeente Oss wat betreft haar activiteiten op het 
gebied van het schoon houden van stad en buitengebieden al 
vele jaren op een hoog niveau, tóch moet het mogelijk zijn om 
het afvalprobleem verder in te dammen, zo vindt Hoeksema. 
Vooral aan de handhaving kan nog veel gedaan worden. 
Nu kost het op heterdaad betrappen van iemand die bijv. een 
leeg blikje weggooit, 90 Euro en op het illegaal storten van  groot 
afval staat een boete die varieert van 300 tot 950 Euro, maar het 
op heterdaad betrappen is natuurlijk bijzonder moeilijk! Het 
aantal meldingen van zwerfafval door burgers neemt gelukkig 
steeds toe. Vorig jaar kreeg de gemeente 1483 meldingen 
tegenover 1112 het jaar daarvoor. Een flinke stijging dus en het 
bewijst dat veel mensen die zich ergeren aan vuil op straat en in 
parken en bossen daarvan melding maken. 
Gelukkig is in Oss een groeiend aantal mensen die zich niet 
alleen tijdens de jaarlijkse Opschoonweken actief bezig houdt 
met het opruimen van het zwerfafval, maar komen ook steeds 
meer schoonmaakgroepen in de  wijken die regelmatig hun 
buurt of directe omgeving schoonmaken. 
De grotere zelfwerkzaamheid kan er óók voor zorgen dat men 
er meer op let als men iemand afval ziet weggooien. Iemand er 
dan op aanspreken of direct Beheer Openbare Ruimte 
(629030) bellen helpt dan! 
De gemeente is er ook toe over gegaan om borden met daarop 
de boetebedragen te plaatsen naast illegaal gestort groot afval. 
Op de foto ziet u het eerst geplaatste bord bij rollen 
vloerbedekking op hoek Koningsweg/Benedictuslaan. Ook 
worden in Oss Actueel foto´s geplaatst van die stortingen.  
 
Dick Roza 
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Geslaagd 

vrijwilligersuitstapje 
 
Vanaf 2005 biedt het bestuur van Landschapsbeheer Oss 
haar vrijwilligers jaarlijks een dagje uit aan. Dit jaar was de 
keus gevallen op een vaartocht per elektrofluisterboot 
door de Biesbosch; met zijn 7100 hectare één van de 
grootste Nationale parken in Nederland. 

 

Diep het stiltegebied in 
 
En zo verzamelden zich op woensdag 15 september om 9 uur, 
32 vrijwilligers bij onze werf aan de Tolstraat voor een bustocht 
per touringcar van Ruijs reizen naar Drimmelen. Daar werd, op 
het terras van bezoekerscentrum de Biesbosch van 
Staatsbosbeheer, met uitzicht op de enorme jachthaven, al wat 
watersfeer opgesnoven onder het genot van een kop koffie en 
een “beverbol”. 
 
Op het terras stelde zich ook de gids van de dag Hans 
Winkelman voor. Die maakte in de presentatieruimte van het 
bezoekerscentrum de honger om de unieke Biesbosch in te 
gaan nog wat groter, met  een powerpoint-presentatie over de 
geschiedenis en de flora- en fauna van het eeuwenoude 
deltagebied, waarin de bever, na een afwezigheid van enkele 
eeuwen, sinds 1988 weer terug is. Nu leven er 450 van deze 
grote dieren langs onze rivieren en beken, waarvan 150 in de 
Biesbosch!  
 
Na de presentatie kreeg iedereen een lunchpakket mee en 
daarna werd snel ingescheept op de elektrofluisterboot met de 
toepasselijke naam “la Silence”. Op de “la Silence” stond het 
eigenaarsechtpaar Jeanne en Toon Zijlmans, respectievelijk 
als gastvrouw en kapitein garant voor een schitterende tocht 
door het stiltegebied van de Biesbosch. Door de geringe 
diepgang van de boot en de aandrijving door twee 
elektromotoren die grote accu’s opladen, kan men tot diep in 
het hart van het stiltegebied doordringen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposante werkschuur 
 
Via het brede woelige water van de Amer, waar de zon en 
de,door een harde wind opgejaagde wolken voor een echt 
Hollands decor zorgden, drong de boot steeds dieper het 
spannende gebied, met dicht begroeide kreken en grote 
waterbekkens in om daarna af te meren voor een lunchstop bij 
de Amaliahoeve, die nu als recreatiegebouw dienst doet. In de 
enorme werkschuur, gebouwd in 1938,die ooit als 
verzamelgebouw van riet en materialen dienst deed voor de 
drie boerderijen die er toen stonden, werd onze groep 
opgewacht door Hennie, een “oerbiesboschvrouw”, die in een 
klein wit werkmanshuisje naast de Amaliahoeve woont. Ze gaf 
de bezoekers in de imposante schuur met zijn lange historie, 
een inzicht in de geschiedenis van en het werken in de  

 
Biesbosch. Vele oude voorwerpen in de schuur vormden een 
indrukwekkend decor. 
Na de uitleg en de bezichtiging aten we buiten de schuur,op 
lange banken ons lunchpakket op, genietend van een doodstil, 
weids uitzicht op een ruig poldergebied met Schotse 
Hooglanders, zwanen en ganzen en zelfs een zilverreiger. 
 

Groepsfoto op historische brug 
 
Er werd weer ingescheept en na een spannende tocht door 
steeds smaller wordende kreken, waarbij we helaas geen 
bevers of hun burchten zagen (dit laatste door een zeer hoge 
waterstand in het gebied) werd een korte wandeling gemaakte 
nabij het “Brugje van Sint Jan”, dat voorzien is van een 
gedenksteen als symbool van verzet door onderduikers, hun 
helpers en line-crossers gedurende de oorlogsjaren 1943-1945 
in de Biesbosch. Een indrukwekkende plek, waar de gids veel 
over kon vertellen en waar we  eerbiedig poseerden voor de 
gebruikelijke groepsfoto. 
Nog een mooie terugtocht via kreken en daarna weer over de 
door forse golven opgezwiepte Amer. waarbij de 
indrukwekkende Amercentrale gepasseerd werd, werd de 
thuishaven Drimmelen weer bereikt. 
 
De daar inmiddels weer gearriveerde bus bracht het 
gezelschap tenslotte in drie kwartier weer terug  op onze werf 
in de Tolstraat. 
Daar werden, in de in de tuin opgestelde partytent en in de 
huiskamer nog talloze biertjes, wijntjes en sapjes, begeleid 
door stukjes kaas, worst en toastjes genuttigd. Talloze 
vrijwilligerspartners hielden de reizigers daarbij gezelschap. 
We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagde 
dag,waarbij de weergoden zich - ondanks veel regen de dagen 
ervoor - van hun goede kant lieten zien. 
                                                                                                                                                                       

Dick Roza 
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Plantenweetjes 
 
Op 31 juli waren we aan het werk bij het Vorstengraf.  
Schoffelen, wieden, harken, maaien etc. etc. 
Zweetweer, maar wel lekker. Zonnetje er bij en iedereen 
had er zin in.  
Toen kwam Johan naar me toe, je weet wel die kersverse 
echtgenoot van Margot. 
“Maria wat is dit voor een plantje?” was zijn vraag. Ja, en 
dan kan ik het niet laten. Mijn onderwijzersbloed begint 
dan te bruisen. Dan wil ik vertellen en uitleggen. Mee laten 
delen en genieten van dit mooie plantje. 

 
Het is een alledaagse plant die je vaak kunt tegenkomen. Maar 
als je er iets meer van weet dan kijk je beter en zie je meer. 
Welnu dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de Reigersbek.  
Maar waarom heet hij reigersbek? Vanwege de vorm van zijn 
vrucht.  
Jullie weten hoop ik dat een reiger met gekromde hals vliegt. 
En als je nu naar de vruchtjes van dit plantje kijkt zie je dat het 
precies zo’n vorm heeft. 
 
Maar er is nog iets aardigs te 
vertellen over de vruchten, 
vooral als je ze gaat vergelijken 
met familieleden. De 
Reigersbek, de Ooievaarsbek 
en het Robertskruid behoren 
alle drie tot de Familie van de 
Geraniumachtigen 
(Geraniaceae) Ze lijken best 
wel een beetje op elkaar zo op het eerste gezicht. 
Over hun vruchtjes wil ik jullie wat vertellen, want ze hebben 
een bijzondere manier van zaadverspreiding. Ze hebben een 
heel eigenaardig - misschien moet ik zeggen: eigen-aardig - 
opgebouwde vrucht. Deze bestaat uit twee duidelijk te 
onderscheiden delen: 
1. een min of meer bolvormig, vruchtbaar onderste deel met 
daarin de vruchten; 
2. een onvruchtbaar bovenste deel als een lange vogelsnavel 
daarop. 

 
De vruchten van het 
Robertskruid zitten met een 
verende staart bevestigd aan 
de middenzuil. Bij het rijpen 
neemt de spanning in de veren 
toe totdat ze loslaten en 
zichzelf wegslingeren met 
staart en al (zie tekening 
Robertskruid). 
 
De Ooievaarsbek maakt van 
diezelfde veer een soort blijde. 
Het vruchtje dat in een soort 
houdertje zit wordt bij rijping uit  
het houdertje de ruimte in 
geslingerd (zie tekening 
Ooievaarsbek). 
 
De meest interessante techniek 
van deze drie familieleden 
heeft de Reigersbek. Bij de 
Reigersbek rollen de naalden 
van de vijf dopvruchtjes bij 
rijping zich deels 
kurketrekkervormig op, maar 
blijven veelal aanvankelijk nog 
even aan de middenzuil 
hangen (zie tekening 
Reigersbek).  
 
Later vallen ze met hun 
naalden er nog aan op de 
grond. Wat gebeurt er dan? De 
spitse top raakt de aarde en 
boort zich ietsje de grond in. Bij 
vochtig weer ontrolt de naald 
zich, maar krult bij uitdroging weer op. Zo worden de vruchtjes 
met hun spitse top en weerhaakjes langzaam de grond in 
geboord. Op die manier kan er volgend jaar weer een nieuw 
plantje gaan groeien als de omstandigheden goed zijn. 
 
Vinden jullie het gek dat ik enthousiast kan worden als je weet 
hoe het allemaal in elkaar zit? 
Vernuftig toch??? 
 
Maria Michiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwe bankjes vernield en 
gestolen 
 
Met de banken die we in juli langs de nieuwe fietsroute in de 
Stelt en de Elzen plaatsten hebben we het niet zo goed 
getroffen. Want vlak nadat we ze geplaatst hadden waren er, 
bijna gelijktijdig, twee verdwenen. 
 
Eén ervan, die met geweld van zijn fundering was gerukt vonden 
we gelukkig later terug, zo’n 100 meter van de plaats waar hij 
gestaan had, de andere bleef onvindbaar en zal nu wel ergens 
illegaal een tuin sieren. (DR) 
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Kort nieuws 
 

 

Fietspad en vogelkers 
 
De afgelopen drie maanden waren we weer 
met een aantal gevarieerde klussen bezig, 
die alle deelnemende vrijwilligers veel 
voldoening gaven. Hieronder een kort 
overzicht. 
 
Monument weer schoon 
Na onze acties half juni bij het Soldatenwiel in 
Lith, zochten we het daarna weer dichterbij huis 
en wel voornamelijk in De Stelt en De Elzen. 
Daar plaatsten we op 25 juni en 3 juli met 20 
mensen o.a. banken en picknickbanken langs 
het nieuwe fietspad. Gelijktijdig fatsoeneerden 
we het bosgebied langs dit pad. Op 9 en 14 juli 
was het te warm om te werken en kregen we 
vrijaf om op 22 juli, ondanks de hitte, 
onderhoudswerk bij de eendenkooi in 
Macharen uit te voeren.  
Een week later, op 31 juli maakten 20 
vrijwilligers het Vorstengrafmonument en 
directe omgeving weer spic en span, zodat het 
er mooi bij lag voor de bezoekers aan de 
Nationale Monumentendag, op 12 en 13 
september. De maand augustus werd weer 
doorgebracht in Oss Zuid. De zesde van die 
maanden maakten we met 20 man een 
dichtgegroeid wandelpad in De Elzen tegenover 
het Geffense Bos weer beloopbaar en 
schoonden gelijktijdig een kant van het 
bosgebied langs de Tildersweg.  
Op 20 en 28 augustus besteden we met resp. 
21 en 25 vrijwilligers de vogelkers langs het 
nieuwe fietspad door De Stelt en schoonden we 
de vijver op de oude ponyweide aan de 
Koningsweg. Ook de sterk verwilderde 
begroeiing langs het “Laantje van Cumberland” 
kreeg een flinke opknapbeurt of 28 augustus, 4 
en 10 september. Op die laatste dag 
verwijderden met 19 mensen óók weer veel 
vogelkers langs het fietspad. (DR) 
 
 

 

Stand van zaken vrijwilligers 
 
Het totaal aantal vrijwilligers van Landschaps-
beheer Oss bedroeg per 15 september 57. In dat 
aantal is echter óók een vijftal mensen 
opgenomen die we nooit of zeer zelden zien op 
onze wekelijkse werkochtenden.  
Het hoogste aantal vrijwilligers telden we een half 
jaar geleden, toen er 65 op de lijst stonden! 
Afscheid namen we van Marjolein van Oers en 
Frans van Weerden uit Oss, Rino de Waayer uit 
Beneden-Leeuwen en Marion Wetzels uit Dieden. 
En  we verwelkomden één nieuwe vrijwilliger n.l. 
de 62-jarige Huub Raijmakers uit Oss. (DR) 
 
 

 

Opening vrijwilligersseizoen 
 
De jaarlijkse opening van het vrijwilligers-
seizoen van het coördinatiepunt van het 
Brabants Landschap zal dit jaar op zaterdag 9 
oktober plaats vinden in Roosendaal. 
De dag wordt georganiseerd in samenwerking 
met de plaatselijke afdeling van het I.V.N. en 
zal –zoals zoveel andere activiteiten dit jaar- , in 
het teken staan van de biodiversiteit. 
Evenals alle voorgaande jaren zullen 
vertegenwoordigers van Landschapsbeheer 
Oss de vrijwilligersdag weer bijwonen.  
In het decembernummer zult U een verslag van 
de dag aantreffen. (DR) 

  
 

 

Bezoek de expositie  
“Onder Oss”! 
 
Tot en met 21 november kunt U nog in het 
Jan Cunenmuseum naar de unieke expositie 
“Onder Oss”. Die tentoonstelling verbeeldt 
het bijzondere verhaal van de vroegste 
geschiedenis van Oss, één van de 
belangrijkste archeologische vindplaatsen 
van Nederland. 
 
Monument kreeg opknapbeurt 
Op de expositie, die werd geopend op 2 juli o.a. 
met een spectaculaire Romeinse show in de 
tuin van het museum, is voor het eerst een 
overzicht te zien van de vele archeologische 
vondsten in Oss, waaronder het befaamde 
zwaard uit het Vorstengraf. Dat zwaard, dat 
zich sinds de vondst in 1933 in het 
archeologische museum in Leiden bevindt, is 
voor het eerst in Oss te zien! 
Onder de tentoongestelde oudheden bevinden 
zich vele voorwerpen die onze vrijwilliger 
Gerard Smits verzamelde in zijn tientallen jaren 
lange loopbaan als amateurarcheoloog en als 
toegevoegde extra kracht van de vele 
archeologische teams van de archeologische 
universiteit in Leiden.  
In de afgelopen maanden bood het Jan 
Cunenmuseum ook een interessant 
randprogramma, bestaande uit workshops, 
themalezingen (o.a. over het leven, de dood en 
rituelen) en tijdens de open monumentendagen 
waren er excursies per bus naar het 
Vorstengrafmonument nabij het Industrieterrein 
Vorstengrafdonk.  
Dat monument heeft eind juli weer zijn jaarlijkse 
opknapbeurt gekregen van de vrijwilligersgroep 
van Landschapsbeheer Oss.  
Het activiteitenprogramma wordt afgesloten met 
de Week van de Geschiedenis van 16 t/m 24 
oktober. Daarin zullen avontuurlijke 
gezinsactiviteiten georganiseerd worden die 
aansluiten bij de tentoonstelling. 
De openingstijden van “Onder Oss” zijn van 
dinsdag t/m zondag van 12:30 tot 16:30 uur. De 
zondagmiddagen zijn er om 14:00 en om 15:00 
uur 1 uur durende gratis rondleidingen, voor 
meer informatie: www.museumjancunen.nl. 
(DR) 

 
 

 

IVN Wandelingen 
 
In de komende maanden kunt u 
met het IVN weer wandelen en fietsen. 
 
Zondag 3 oktober: Cultuurhistorie en natuur in 
Koolwijk en Herperduin. Lengte 5 kilometer, 
duur 3 uur. Start om 10:30 uur bij het kerkje in 
Koolwijk. 
 
Zondag 7 november: Natuurwandeling rond 
kasteeltje van Heesch. Lengte 3,5 kilometer, 
duur 2 uur. Start om 10:30 uur bij Kasteellaan 
De Berkt. 
 
Zondag 12 december: Nederlandse Landgeit 
als natuurbeheerder op de Maashorst. Lengte 8 
kilometer, duur 3,5 uur. Start om 10:30 bij de 
Slabroekseweg/Oude Rijksweg Heesch-Schaijk 
 
Vanuit bezoekerscentrum Slabroek, 
Erenakkerstraaat 5, Nistelrode 
 
Zaterdag 23 oktober: Gezinswandeling met 
als thema “De Nacht van de Nacht”. Lengte 5 
kilometer, duur 2 uur. Start tussen 19:00 en 
20:00 uur. 
 
Zondag 21 november: Gezinsnatuurwandeling 
met als thema Opa’s en oma’s op stap met hun 
kleinkinderen”. Lengte 3,5 kilometer, duur 1,5 
uur. Start om 10:30 uur. 
 
Zondag 26 december: Gezinsnatuurwandeling 
“De Snerttocht”. Lengte 6 kilometer, duur 2 uur. 
Start 13:00 uur. 
 
Info wandelingen Oss: Frank van Dorst 0486-
462889. E-mail: frankvandorst@home.nl  
Wandelingen Slabroek: 0412-611945 E-mail: 
info@slabroek.nl (DR) 
 
 

 

Vrijwilligersdag van 
Natuurmonumenten 
 
Zoals al vele jaren gebruikelijk, bood 
Natuurmonumenten haar vrijwillgers van het 
team Noord-Oost Brabant en Mook op 
Zaterdag 26 juni weer een gezamenlijke 
contactdag aan.  
 
Deze keer was restaurant “Erica” in Sint Hubert 
de plek waar zo’n 70-tal vrijwilligers ( van de in 
totaal 120) elkaar troffen. Daaronder een vijftal 
afgevaardigden van Landschapsbeheer Oss. 
Van het beheersteam zelf was vrijwel iedereen 
aanwezig.  
Het gezelschap werd ontvangen door 
gebiedsbeheerder Fons Mandigers, die na wat 
personele informatie een presentatie gaf over 
het reilen en zeilen van de vrijwilligersgroepen 
in de deelgebieden van de beheerseenheid.  
Vervolgens gaven twee vrijwilligers Jan en Riet 
Kersten een mooie en interessante presentatie 
over het natuurgebied de Bus.  
Na de lunch werd  een GPS-wandeling in 6 
groepen over de Molenheid gemaakt. 
Voorafgaande aan die wandeling was voor Ed 
v.d. Honing van Staatsbosbeheer uitleg 
gegeven over het systeem GPS en hoe 
daarmee om te gaan. Na de wandeling volgde 
nog een evaluatie.  
Met een nazit op het terras van “Erica” met 
drankjes en hapjes werd de geslaagde 
contactdag om 15:30 afgesloten. (DR) 
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Boom eet bordje op 
 
Toen we destijds, in de zomer van 2007 de 
wandelroute in het “Docfabos” uitbreidden met 
de in de stam van een dikke boom nabij de 
Aengelbertlaan. 
De boom onderging die behandeling toen 
zonder morren, maar nam in de loop van drie 
jaren erna tóch wraak, door het aangebracht 
bordje langzaam op te peuzelen.  
Hier ziet U het beeld van toen en een half jaar 
geleden; de pijlen die de route aangeven, zijn al 
geheel verdwenen! (DR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graan op wagens opgeslagen 
 
Een deel van de graanoogst die Landschaps-
beheer Oss in De Stelt heeft verbouwd, stond 
half september op onze grote wei bij de 
Koningsweg opgeslagen op ouderwetse platte 
boerenkarren. Dit in afwachting tot het moment 
dat we er weer een graanmijt van zullen 
bouwen, die dan later weer met de oude 
dorsmachines van de “Stofvreters” zal worden 
gedorst. (DR) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De Maasdijk, 110 kilometer 
veiligheid en natuur 
 
Van Waalwijk tot Boxmeer beheert 
Waterschap Aa en Maas 110 kilometer dijk 
langs de Maas. Die dijk is er in de eerste 
plaats om de ca. 700.000 mensen die in het 
gebied wonen te beschermen tegen hoog 
water en overstromingen. Daarom houdt 
men de kwaliteit van de dijk scherp in de 
gaten. Erosie kan een probleem zijn, 
verzakte grond, maar óók gravende dieren, 
zoals konijnen, mollen, dassen, vossen en 
ratten kunnen de dijk aantasten! 
 
Rijke flora en fauna 
De dijk biedt echter niet alleen veiligheid, maar 
óók vertier, aan mens en dier. Veel mensen 
wandelen en fietsen op de dijk en genieten van 
de waterrijke natuur. En op 6 juni jl. werd er 
zelfs voor de eerste keer een marathon 
gehouden van Lith naar Ravenstein. Waar veel 
mensen niet bij stil staan, is dat de Dijk een 
prachtige lange natuurstrook is, een walhalla 
voor plant en dier. Op en rond de dijk krijgen ze 
alle ruimte om zich te ontwikkelen. En nu de 
Maasuiterwaarden door de aankoop van 
landbouwgrond in snel tempo in ongerepte 
natuur veranderen, zal het uitzicht vanaf de dijk 
steeds fraaier worden! 
Petra Verstappen, ecoloog van het 
Waterschap, houdt precies bij welke dieren in 
de rietkragen langs de rivier voorkomen. Dan 
moet je denken aan riet- en moerasvogels, 
zoals de kleine karekiet en de rietgors. Ook 
dassen en reeën zijn veel gezien gasten. En in 
de kruidenrijke vegetaties zie je insecten, zoals 
het bruin blauwtje en soms ook de 
rivierrombout. Volgens Petra komen op de 
Maasdijk ook belangrijke plantensoorten voor, 
zoals karwijvarkenskervel, goudhaver, gewone 
agrimonie, sikkelklaver, weidekervel en 
beemdkroon. Enkele opvallende soorten, zoals 
groot streepzaad en fluitenkruid zijn vaak 
beeldbepalend en kleuren de dijk geel en wit.  
Een groot deel van de Maasdijk wordt verpacht. 
Op deze delen van de dijk grazen vaak 
schapen, die bloemenzaadjes verspreiden. Zo 
kunnen bloemen en kruiden op meerdere 
plaatsen tot ontwikkeling komen, waar ze dan 
op hun beurt weer dieren aantrekken. Maar ook 
het maaien van de dijk kan de vegetatie positief 
beïnvloeden! 
Het Waterschap ziet er continu op toe dat de 
dijk veilig blijft en als natuurgebied een lust voor 
het oog is. Niet alleen voor nu, maar ook voor 
later. (DR) 
(Met dank aan Waterschap Aa en Maas) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vervallen windschut 
 
De mooie en zeer stevige “windschut” die 
door onze vrijwilligers tijdens de natuur-
werkdag in november 2002 voor onze drie 
pony’s werd gebouw op de grote wei aan de 
Koningsweg is nu, na acht jaar,geheel in 
verval geraakt. 
 
Hij is veranderd in een scheef gezakt,half 
ingestort natuurbouwsel, dat door zijn aftakeling 
eigenlijk nog heel mooi is om te zien. Oordeelt 
u zelf aan de hand van de foto. Het heeft - 
omdat we nu geen pony’s meer hebben - geen 
zin meer om de windschut nog op te knappen. 
We geven hem dus weer terug aan de natuur. 
Temeer omdat het hele dak ervan bestaat uit 
“vlot”, het maaisel uit onze poldersloten! (DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe aanhanger 
 
In augustus hebben we de kleine, éénassige 
aanhangwagen, waarvan we toch jaren veel 
plezier hadden, vervangen door een grotere, 
twee-assig exemplaar. We kunnen nu vooral 
ook veel meer lange houtstammen vervoeren 
als we in het bos werken. Hierbij ziet u de 
nieuwe aanwinst in De Stelt. (DR) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kijk ook eens op onze vernieuwde website www.landschapsbeheer-oss.nl 
 

Maasmeanders heeft nieuwe organisatiestructuur 
 
Het bestuur van de Stichting De Maasmeanders heeft een nieuwe organisatiestructuur voor 
de toekomst opgesteld en aanvullende bestuursleden en coördinatoren aangetrokken. 
 
Toegetreden tot het bestuur zijn Joep Kok, directievoorzitter van de Rabobank Bernheze-Maasland 
en Rob van Dijk, directeur van het park Herperduin, Belinda van Donzel behartigt de secretariële 
werkzaamheden en Ans Brancart de financiën. 
Daarnaast heeft het bestuur een 10-tal coördinatoren bereid gevonden om hun expertise in te 
zetten voor de optimalisering van de plannen van de 90 bedrijven die in de Stichting De 
Maasmeanders zijn ondergebracht. Die coördinatoren vertegenwoordigen de sectoren promotie, 
arrangementen, agrarische acties, cultuur en kunst, horeca, natuur en landschap, evenementen en 
sport en wellnes. (DR) 
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss 

Mededelingen & Werkdagen 

n 

 
 
 
 
 
 

Collega vrijwilligers, 
 
De herfst is weer in het land en dan breken er weer drukke 
tijden voor ons aan. Nu ook de gemeente Lith aan de Osse 
gemeente wordt toegevoegd breid ons werkterrein zich uit tot 
de grenzen van ’s-Hertogenbosch. Op dit moment zijn we al 
volop actief in Lith en Maren-Kessel. Vooral ook om de 
bewoners van dit gebied met ons werk kennis te laten maken 
organiseren wij de jaarlijkse Natuurwerkdag in de Kesselse 
Waard. 
 
Waar we ons de afgelopen maanden mee bezig gehouden 
hebben vertelt Dick ons elders in dit blad op zijn eigen 
voortreffelijke wijze. Het was in ieder geval nog zoveel dat het 
echt nodig was om ook in de zomermaanden actief te zijn. De 
opkomst op de werkdagen blijft groeien en langzamerhand 
beginnen we het normaal te vinden als er 25 of meer 
vrijwilligers aanwezig zijn. 
 
De komende tijd zullen we weer volop bezig zijn op de Erfdijk 
en Hamelspoel in Herpen en er moeten ook weer wilgen 
geknot worden in Dieden. 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan het gebied De 
Stelt/De Elzen en worden er nieuwe bosperceeltjes en nieuwe 
houtwallen aangelegd, volgens oude kaarten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al het nieuws wat we nog zouden kunnen vertellen wordt 
elders in dit blad uitgebreid gedaan in verschillende rubrieken 
dus dat zou maar dubbelop zijn. 
 
Rest ons nog jullie allen veel plezierige en ontspannen 
werkdagen toe te wensen en tot ziens  
. 
Mede namens de medecoördinatoren, Ton Velders  
(werkgroepcoördinator) 
 
 

Schema vaste werkdagen tot eind 2010 
 
Oktober    Zaterdag 2  Vrijdag 8  Woensdag 13  Vrijdag 22   

     Zaterdag 30 
November Zaterdag 6 Vrijdag 12 Woensdag 17  Vrijdag 26 
December  Zaterdag 4 Vrijdag 10 Woensdag 15 
 
Zaterdag 6 november valt samen met de Landelijke 
Natuurwerkdag 
 
Werktijd 09.00-13.00 uur. Waar we werken en de 
verzamelplaats wordt per email of post bericht. Ook als er 
langer gewerkt wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze 
bericht. 
 
Iedere dinsdag inloopochtend op onze Landschapswerf aan de 
Tolstraat, vanaf 09.30 uur. 
 
 

Inlichtingen en/of aan- en afmeldingen 
 
E-mailadres Werkgroep Landschapsbeheer Oss 

werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl 
 
Telefoonnummers coördinatoren  

Ton Velders   0412-648196 / 06-20894923 
Henk van Grunsven  0412-402157 
Tonnie Wittenberg  0412-634930 / 06-21582447 
 
Vrijwilligerscontact 

Dick Roza  0412-642368  
 
Magazijn/materiaalbeheerder 

Jan van Bernebeek 0412-630598 / 06/26302016 
 
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op de hierboven 
genoemde mobiele nummers. 

 

 

Te koop haardhout 
 

Eiken, gezaagd in handzame stukken , 
los gestort, € 40 per m3  
 
Gemengd (o.a. eik, els, es, berk) idem, € 35 per m3  
 
Eiken gekloofd, gestapeld, € 80 per m3  
Eiken gekloofd, los gestort, € 45 per m3 
 
Gemengd gekloofd, gestapeld, € 70 per m3  
Gemengd gekloofd, los gestort, € 40 per m3 
 
Het hout is af te halen op dinsdagmorgen tussen 9.30-
12.00 uur op onze Landschapswerf in de  Tolstraat 3, 
Oss (naast industrieterrein Vorstengrafdonk). 
 
 
 
 
 
Meer informatie: 06-54288252 en/of 06-20894923 
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RUIJS Tuintechniek  
M 06-51286021 
 

Beregeningsinstallaties 
www.regenopafroep.nl 

 
Houtversnipperservice 

www.houtversnipperservice.nl 


