Resultaat van ideeën avond Loarns landschap 8 maart 2021
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Vennetje tegen de bosrand, kan water vastgehouden worden, tegen verdroging en voor biodiversiteit
Zonnebloemen, Akkerranden, Bloemrijke randen, daar waar het kan, bijvoorbeeld in bermen,
overhoekjes etc.
N weg splitst de buurt, misschien geluidswal met zonnepanelen
Coulissenlandschap, herstel singels, erfbeplanting, Geschiedenis laten zien. Jaren 20-30. Expositie of
informatiebordje.
mag niet geplant worden op landbouwbestemming?!?! Waarom niet, misschien sprake van waardevol
open landschap? waar dan wel?
Mogelijk levert het Landbouw Ontwikkelings Gebied beperkingen op.
Wandelen en Jeugd belangrijk,
Wandel mogelijkheden onderzoeken, Rowinkel, bos rowinkel, pad er omheen, bloementuin, Rand van
het bos, de beek, kleine stukjes natuur, bestaande parels versterken
Speeltoestel, informatievoorziening
Bestaande parels, bankjes, meer water, herstel poelen en kolken
zonde dat veel bomen gekapt worden, en niet opnieuw aangeplant. De Kempstraat wordt kaler. Vaak
worden bermen ook door bewoners gemaaid, wanneer de gemeente dat minder vaak doet. Graag
herstel houtwallen, struikgewas, bomen
graag advies over het streekeigen inrichten van het eigen erf
kunnen we iets doen om meer bomen terug te plaatsen op eigen terrein.
soms is maaien nodig om onkruiden tegen te gaan, voor boeren en ook voor paarden
kunnen we iets doen om streeknamen te behouden? Ook: wat kunnen we doen om jonge agrariërs te
behouden voor de streek?
Graag aandacht voor bomen! Verder graag aandacht voor kennis delen, ook perspectieven van boeren
& bewoners delen. Graag ook aandacht voor de weidevogels: meer ruimte voor wulp of patrijs
er zijn te veel roofvogels, predatiedruk is hoog. Wellicht iets met schuilplaatsen?
verbinding zoeken tussen agrariërs en burgers
ook gemeente meenemen als een buurt iets beslist over onderhoud berm. Nu doet maait de
gemeente soms als de buurt juist heeft besloten dat niet te doen
veel laanbomen lijden onder de droogte en andere ingrepen aan de wegen, en leggen uiteindelijk het
lootje. Graag lanen herstellen! Verder ook aandacht oor het intact houden van houtwallen, onder
andere voor de fazant.
graag aandacht voor laanbomen! Wim is hier al langer mee bezig en heeft veel kennis op dit vlak.
Verder ook graag aandacht voor de eendenkooi: is al eeuwen eigendom van (onder andere) zijn
familie, en is een bijzonder element in het landschap.
Waardering voor stil, donker, vogels horen, sterren zien
Pieterpad: hoe is het ontstaan, hoe zag het er vroeger uit
Is er fotomateriaal van vroeg
Namen van erven?
Wat past er in het landschap
Aanpassen van je tuin, erf, kunnen ze helpen met plannen
Agrariërs: zijn blij met de ruilverkaveling en de huidige verkavelingsstructuur. Willen dat graag
behouden.
Larense Broek is wit gebied, komt niet in aanmerking voor subsidie voor biodiversiteit en aanplant
(was contact geweest met ’t Onderholt)
Bloemenmengsel in de bermen en ook twijfel of dat niet handig is en je beter bij de origine begint?
Kennis voor inplanten van een erf, wat moet je dan poten? Wat is handig en hoe combineer je dat met
zonnepanelen?
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Dorterbeek vastgelegd in beleid als verbindingszone: schuine kanten maken en daarmee meer
vegetatie krijgen en kleine zoogdieren de kans bieden van het ene naar het andere gebied te gaan
Cultuurhistorie – oude eendenkooi
Zorg: als de uitkomsten van dit proces als basis worden gebruikt voor de omgevingsvisie, is dat wel
handig? Zitten we daar dan niet aan vast? Twijfel en zorg. Vanuit de agrariers……..

