
Landerij VanTosse

Maar liefst 130 (!) vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss 
helpen bij het creëren van de Landerij VanTosse. Stichting 
Landschapsbeheer Oss is het brein en trekker van dit unieke 
project. De gemeente Oss is partner en werkt actief mee. 

Landerij VanTosse
De Landerij VanTosse is een aantrekkelijk voedsellandschap 
van circa 70 ha. aan de zuidrand van Oss. Hier groeien oude 
en nieuwe gewassen te midden van houtwallen, poelen en 
bloemrijke hooilanden en akkerranden. Zo herstellen we het 
kleinschalige historische kampenlandschap van weleer. Maar 
wel met hedendaags perspectief!

We verbouwen en experimenteren met oude en nieuwe 
gewassen: cranberries, spelt, hop, honing, paddenstoelen, 
bonen en stevia. Graanakkers met o.a. spelt en rogge 
domineren nu het landschap i.p.v. maïsteelt. De producten 
zetten we af in de streek. Samen met lokale ondernemers 
vormen we nieuwe ketens van streekproducten op basis van 
onze teelten. Zo staat Landerij VanTosse aan de wieg van de 
Maashorst Spelt Vereniging. 

De Landerij VanTosse is een geliefd uitloopgebied geworden. 
Afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in de beleving van 
het gebied: nieuwe wandelpaden, het hopveld, borden 
met uitleg over de gewassen, bijzondere entreepunten, 
het herinneringsbos en het fietspad met de Fruitallee en 
boomgaarden waar je vrij kunt plukken.

Met de Landerij VanTosse wordt de stad-landverbinding en 
transitie van de landbouw in de stadsrandzone vormgegeven. 
Een historisch landschap met hedendaags perspectief!

Tuinderij VanTosse
De Tuinderij VanTosse is een bijzondere parel in de Landerij 
VanTosse. Deze voormalige heemtuin van bijna 2 ha. aan het 
Laantje van Cumberland is de thuisbasis van de vrijwilligers. 
Huis Cumberland, de voormalige werkschuur, is in de periode 
2014-2016 helemaal opgeknapt. Het ‘huis’ fungeert nu ook als 

leer-, werk-, informatie- en ontmoetingscentrum. Vanuit hier 
worden excursies in het gebied verzorgd. 

Op werkervaringsplekken maken mensen een nieuwe 
start om in het arbeidsproces hun plaats te (her)vinden. 
Denk aan: statushouders, moeilijk plaatsbare jongeren,  
uitkeringsgerechtigden, maar ook mensen die zelf een ‘break’ 
hebben ingelast. Naast de gemeente Oss werken hier ook 
instellingen voor werkbegeleiding en onderwijsinstellingen 
(ROC, Helicon) aan mee. 

Als het hek openstaat zijn voorbijgangers van harte welkom 
om even binnen te lopen. Voor informatie, een praatje of 
een wandelingetje. In de Proeftuin staan allerlei nutsplanten, 
bloemen, groenten en (geneeskrachtige) kruiden. Hier kun 
je zelf je groentepakket of bloemenpakket samenstellen. Het 
grootste deel van de oogst uit de Proeftuin (groenten en fruit) 
gaat overigens  naar de voedselbank. In de Natuurtuin staat 
een indrukwekkend insectenhotel voor wilde bijen. 

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Landerij VanTosse. Met de inzet van 
maar liefst 130 (!) vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer 
Oss realiseren we het aantrekkelijke voedsellandschap.

Aanleiding: 
Er zijn vele aanleidingen voor het creëren van de Landerij 
VanTosse te noemen. De belangrijkste is het ontwikkelen van 
een waardevol landschap voor mens én natuur. 
De essentie van de LanderijVanTosse is 3x slow: slow-
motion, slow-food en slow-care. Slow-motion staat voor 
onthaasten, tot rust komen en te voet en met de fiets genieten 
van het landschap. Slow-food duidt op de zorgvuldige en 
uitgebreide aandacht voor het voedsel en de duurzame wijze 
van voedsel verbouwen. Slow-care staat voor de groene 
werkervaringsplekken die we in én vanuit de Landerij VanTosse 
organiseren. 

Proces:
Sinds 2002 is Stichting Landschapsbeheer al bezig met 
kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling in dit gebied. 
Stapje voor stapje heeft het maïsland weer plek gemaakt 
voor het kleinschalige kampenlandschap met graanakkers, 
bloemrijke akkerranden en houtwallen. Deze omvorming van 
het landschap heeft sinds 2013 eigenlijk pas echt gestalte 
gekregen. Toen heeft het project een flinke boost gekregen 
door toekenning van subsidie vanuit Landschappen van Allure 
door de Provincie Noord-Brabant. 

In de periode 2013-nu is het totale project grotendeels 
uitgevoerd. In 2017 worden de puntjes op de i gezet en 
is de officiële feestelijke opening gepland. Bij Stichting 
Landschapsbeheer is Henk Smouter projectleider voor de 
Landerij VanTosse. Henk kent het gebied door en door en is 
de drijvende kracht achter het project. Uiteraard gesteund 
door de vele vrijwilligers en de gemeente Oss. Er is een 
fanatieke tuingroep voor de Tuinderij, die elke dinsdag en 
donderdagochtend in de Tuinderij werken. Zij hebben ook 
zelf (met wat ondersteuning van de gemeente) het plan 
voor de Tuinderij gemaakt. De Tuinderij heeft inmiddels zelfs 
een beheerder, die de dagelijkse klussen doet en zorgt dat 
Huis Cumberland open is. Doordat het werk voor de Landerij 
VanTosse grotendeels gebeurt door vrijwilligers duurt het soms 
wat langer. Maar het gebeurt wel goed en heel belangrijk: met 
passie!

Project
• Herkomstwaarde: onbekend agrarisch landschap met veel 
mais. Er lagen plannen voor woningbouw voor dit gebied. 
• Gebruikswaarde: wandelen, fietsen, struinen, tuinieren, 
vrijwilligerswerk, natuur- en landschapsbeleving, tot rust 
komen, verbouwen en experimenteren met oude en nieuwe 
gewassen, bijenlandschap,
• Belevingswaarde: natuur- en landschapsbeleving, tuinieren, 
elkaar ontmoeten, proef het landschap: cranberries, hop, 
stevia, bonen, spelt, rogge, paddenstoelen, stedelijk 
uitloopgebied voor Oss. 
• Toekomstwaarde: Permanente groene inrichting tussen Oss 
en Heesch, waardevolle natuurverbinding tussen de Geffense 
Bosjes en Herperduin (behoren tot Nationaal Natuur Netwerk), 
stad-land verbinding, poort naar Natuurgebied De Maashorst 
vanuit Oss, 

Maatschappelijk context
Voedselbewustzijn, streekproducten, natuur en 
landschap, recreatief uitloopgebied voor Oss, vrijwilligers, 
werkervaringsplekken voor mensen van allerlei pluimage, 
kenniscentrum voor natuur en landschap, ontstressen en 
genieten. 

Landerij VanTosse staat voor Landerij voor ’t Osse. En dat 
menen we ook!

Voor meer inspirerende en verrassende verhalen achter de 
Landerij VanTosse: www.landerijvantosse.nl. Onderaan de 
pagina staat het youtube kanaal van de Landerij VanTosse. 
Hierop staan verschillende filmpjes.

Landerij VanTosse, proef het landschap!
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De Landerij VanTosse ligt aan de zuidrand van de 
stad Oss. Het plangebied wordt begrensd door de 
Cereslaan, Ruwaardsingel, Nieuwe Hescheweg en 
de A59. 

Landerij VanTosse is een aantrekkelijk, kleinscha-
lig voedsellandschap bestaande uit een mozaïek 
van akkers met een dooradering van hout- en 
fruitwallen. De Fruitallee is de ruimtelijke drager 
in het gebied. Dit is een fietspad met aan beide 
zijden fruitbomen en -struiken. Aan de noordzijde 
begrenst de zogenaamde Graansingel de Landerij. 
Dit is de Ruwaardsingel met granendatabank in de 
middenberm.

In de Landerij VanTosse liggen twee parels: de 
Tuinderij VanTosse en het voormalige benedicti-
nessenklooster. In de Tuinderij (circa 2 ha.) is een 
Proeftuin en een Natuurtuin. Het klooster heeft de 
Bossche School architectuur. Kloosterhuis ‘t Zicht 
is in het klooster gevestigd en biedt circa 50 
mensen een beschermde woon- en werkomgeving. 

Landerij VanTosse op de luchtfoto

Oss

Heesch
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VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers geen Landerij VanTosse. Met 
de inzet van maar liefst 130 (!) vrijwilligers van 
Stichting Landschapsbeheer Oss realiseren we het 
aantrekkelijke voedsellandschap.

Het hele jaar rond zijn de vrijwilligers actief. Het 
werk is gevarieerd: cranberries plukken, hopbellen 
oogsten, afrasteringen aanleggen, bomen planten 
en snoeien, wandelpaden onderhouden, infor-
matieborden plaatsen, etc. Maar het allerbelang-
rijkste is de gezelligheid en de aandacht voor 
elkaar. Of je nu stagiaire, ervaren vrijwilliger, 
statushouder of projectleider bent, maakt niet uit. 

In de Tuinderij VanTosse staat het Huis Cum-
berland. In de periode 2014-2016 is dit huis, de 
thuisbasis van de vrijwilligers, helemaal opge-
knapt. Het functioneert nu ook als leer-, werk- en 
ontmoetingscentrum. Voorbijgangers zijn altijd 
welkom om even binnen te lopen. Voor informatie, 
een praatje of een krop sla (of iets anders). Het 
grootste deel van de oogst van de groenten- en 
kruidentuin gaat overigens naar de voedselbank. 

 

Vrijwilligers in het hopveld
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GEWASSEN

Cranberryveld
 

Groententuin
 

Paddenstoelen

Graanoogst
 

Henk Smouter met zijn hond
 

Insectenhotel Oudste boom van Oss


