Levend landschap Herwen
Projectenlijst
Nr

thema

idee, wens
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landschap
landschap
landschap
landschap

(Erf)beplantingsproject ‘Dorpen in het Groen Herwen en Aerdt’
Dorpspark BESI-terrein
Inpassen industrieterrein bij Nijverheidsstraat
Beheer en onderhoud landschapselementen

Ecologie
Ecologie
cultuurhistorie
cultuurhistorie
toegankelijkheid/educatie
toegankelijkheid

Bloemrijke bermen
Nestgelegenheden
Castellum de Bijland
Romeinse wachttoren
Boerderijdieren pad
Schouwpad Ossenwaard

1

Nummer

1.

Thema

Landschap

Naam voorstel

(Erf)beplantingsproject ‘Dorpen in het Groen Herwen en Aerdt’

Werkgroepleden

Jan Derksen

Doel

Versterken van landschaps- en erfbeplanting met streekeigen
materiaal
Een groen en herkenbaar landschap in Herwen en Aerdt

Beoogde resultaten
Activiteiten

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)
Termijn/ duur (wanneer kan het
worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

Kosten en mogelijke financiering

Bijzonderheden

Afspraken 5 juli 2017

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017

§ Organiseren informatieavond
§ Verspreiding handreiking beplantingsplan
§ Organiseren inloopmiddag
§ Definitief maken van de plannen
§ Plantdag en uitvoering
Particuliere grondeigenaren dorpsranden en buitengebied
Herwen en Aerdt
Start van het project met informatieavond op 21 september 2017,
aanplant in plantseizoen 2017-2018.
Particuliere grondeigenaren: realiseren beplanting op eigen
terrein
§ Stichting Landschapsbeheer Gelderland: projectleider van dit
project
§ Gemeente Rijnwaarden: financiering (budget is al
gereserveerd)
§ Provincie Gelderland: financiering (subsidie is al toegekend)
Is al budget voor gereserveerd (financiering door Provincie
Gelderland en gemeente Rijnwaarden). Deelnemers betalen een
eigen bijdrage voor aanschaf plantmateriaal
§ Het project wordt uitgevoerd volgens de ‘Dorpen in het
Groen’ methode van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
§ Het project wordt samen opgepakt met Aerdt
§ Christien van der Zwart prikt datum informatieavond
§ Christien maakt uitnodiging die huis aan huis kan worden
verspreid
§ Herwen Actief zorgt voor verspreiding uitnodigingen
§ Project is in september 2017 van start gegaan, samen met
Aerdt als Aerdt en Herwen in het Groen. Op dit moment 18
deelnemers
§ Uitdeeldag beplanting op 2-2-2018. 15 grondeigenaren krijgen
ook erfinrichtingsadvies.
§
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Nummer
Thema

2.
Landschap

Naam voorstel

Dorpspark BESI-terrein

Werkgroepleden

Frans van Ekerschot

Doel

Vergroening van het Besi-terrein

Beoogde resultaten

Een dorpspark of een andere groene invulling van het Besiterrein
§ Benaderen grondeigenaren Besi- terrein om mogelijkheden
groene oplossing te bespreken
§ Op basis van reactie grondeigenaren vervolgstrategie
bepalen
§ Aanwonenden BESI terrein
§ Inwoners Herwen

Activiteiten

Doelgroep
(voor wie is het bedoeld?)
Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol
Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden

Afspraken 5 juli 2017

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

2018
BESI (eigenaar terrein): bespreekbaar maken verwijdering
beton en groene invulling
§ Gemeente: ondersteuning bij groene invulling
Financiering door eigenaren BESI-terrein?
§

Van de Brink projectontwikkeling heeft een deel van het terrein
in bezit en in de verkoop voor woningbouw. Eigenaren (BESI en
van de Brink) willen niets doen om terrein in de tussentijd een
beter aanzien te geven muv afvalverwijdering en 1 x per jaar
maaien.
§ Frans van Ekerschot belt BESI om te vragen hoe het zit met
het verwijderen van het beton en vraagt hun mee te werken
aan een groene oplossing.
§ Dit project komt te vervallen. De projectontwikkelaar gaat
de kavels op korte termijn verkopen. Er is dus geen tijdelijke
oplossing nodig.
§ Er zijn inmiddels 4 kavels in de verkoop. Frans heeft contact
gehad met Ten Brinke om de het verwijderen van het beton
en bouwplannen voor de niet-vrije kavelwoningen te
bespreken. Afhankelijk hiervan beplanting en inrichting
bespreken. Gemeente heeft 2 ton herinrichtingskosten
beschikbaar.
§ N.a.v. het contact: In verband met de fiscale nadelen als het
beton geheel verwijderd wordt, zal het beton helaas per te
ontwikkelen bouwplan verwijderd worden (vrije kavels,
twee onder een kap, 2 x rijwoningen). Na verkoop van de 6
kavels en start bouw dit jaar, zal weer contact worden
opgenomen met Ten Brinke om onderhoud en ontwikkelen
van het gebied verder worden besproken. Ten Brinke is
gevraagd, de delen waar geen beton ligt, in te zaaien met
bloemenmengsel. (nog geen toezegging ontvangen
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Nummer

3.

Thema

Landschap

Naam voorstel

Inpassen bedrijventerrein bij Nijverheidsstraat

Werkgroepleden

Frans van Ekerschot
Jan Derksen + Eduard Poodt (benaderen bedrijventerrein)

Doel

Inpassen tussen industrieterrein bij Nijverheidsstraat

Beoogde resultaten

Landschappelijke/groene overgang tussen buitengebied Herwen
en industrieterrein
§ Uitzoeken mogelijkheden om groenstrook te realiseren:
o Mogelijke grondruil tussen gemeente en fam. Poodt
met gemeente bespreken
o Bespreken mogelijkheden strook landschappelijke
beplanting bij eigenaren bedrijven industrieterrein
§ Terugkoppelen mogelijkheden aan Eduard (fam. Poodt)
§ Vervolgstrategie bepalen
Inwoners Herwen

Activiteiten

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)
Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?

2018?

Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

§

Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden

Afspraken 5 juli 2017

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

Grondeigenaren aanliggend aan industrieterrein (fam.
Poodt): toestemming geven voor beplanting of akkoord gaan
met eventuele grondruil
§ Bedrijven industrieterrein (oa constructiebedrijf Hubo):
toestemming geven voor realiseren beplanting op hun eigen
terrein
§ Gemeente Rijnwaarden: beschikbaar stellen van grond om
uit te ruilen tegen grond fam. Poodt of eventuele financiële
bijdrage aan beplanting
Indien het project mee kan liften met ‘Dorpen in het Groen’, is
er sprake van een eigen bijdrage van de grondeigenaar (zie
project ‘Dorpen in het Groen’)
§ Eventuele beplanting kan worden aangeschaft via het
(erf)beplantingsproject ‘Dorpen in het Groen’, afhankelijk op
welk eigendom de beplanting wordt gerealiseerd (niet voor
gemeentegronden bedoeld).
§ Eduard gaat kijken welke mogelijkheden er wel zijn als
grondruil mogelijk zou zijn.
§ Frans gaat in gesprek met gemeente over beschikbaar
stellen van grond voor de familie Poodt, zodat fam. Poodt
strook grond kan afstaan tbv beplanting
§ Jan Derksen gaat met bedrijven aan de Nijverheidsweg in
gesprek om te vragen of zij mee willen werken aan
beplanting van de straatzijde van hun perceel (heg of
bomen)
§ Eduard kan met Ard Schenk van de afdeling RO van de
gemeente contact opnemen over mogelijkheden grondruil.
§ In de omgevingsvisie van de gemeente is ook de wens
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§

opgenomen om het bedrijventerrein in te passen, hier is
(nog) geen concrete uitvoering aan gekoppeld.
Herwen Actief zal in gesprek met de burgemeester van
Zevenaar bepleiten om invulling te geven aan de
omgevingsvisie Rijwaarden door bij verkoop van het
sportterrein van Carvium Novum grondruil toe te passen om
zodoende landschappelijke inpassing van de
nijverheidsstraat mogelijk te maken.

Nummer
Thema

4.
Landschap

Naam voorstel

Beheer en onderhoud landschapselementen

Werkgroepleden

Eduard Poodt

Doel

§

Beoogde resultaten
Activiteiten

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)

Realiseren/aanvullen vrijwilligersgroep voor onderhoud
vlechthagen redoutes
§ Realiseren/ aanvullen vrijwilligersgroep voor onderhoud
houtwallen Ossenwaard
Goed onderhouden vlechtheggen en houtwallen in de
Ossenwaard
Nagaan bij lokale vrijwilligersgroep Leefklimaat Zevenaar wat
hun kennis is op het gebied van heggen vlechten
§ Organiseren inspiratiedag (praktijk) over heggen vlechten
§ In navolging van zoeken naar vrijwilligers vlechtheggen, kan
worden bekeken of er ook vrijwilligers zijn voor onderhoud
houtwallen in de Ossenwaard
Bewoners Herwen, eventueel ook voor bewoners omliggende
dorpen
§

Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?

2018/2019

Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

§

Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden
Afspraken 5 juli 2017

Stichting Landschapsbeheer Gelderland: ondersteunen
inspiratiedag met materialen
§ Lokale vrijwilligersgroep Leefklimaat Zevenaar: inhoudelijke
verzorging inspiratiedag
§ Gemeente Rijnwaarden (eigenaar redoutes): financiering
oprichten vrijwilligersgroep (cursus onderhoud heggen en
oprichten groep)
Financiering door gemeente Rijnwaarden?

§
§

Christien geeft Eduard contactgevens van Roel Brox van
Leefklimaat Zevenaar
Eduard vraagt bij Roel Brox wat hun kennis van onderhoud
heggen is en welke rol ze zouden kunnen spelen in het
zoeken naar vrijwilligers in Herwen.
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Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

§

§
§

§

§
§

Vlechthagen redoutes: de hagen zijn nu nog te klein. Over 4
tot 5 jaar zijn ze groot genoeg om te vlechten. De gemeente
heeft ook de ambitie om deze te vlechten. Voorstel dat de
werkgroep uitzoekt wat de animo is om een vrijwillergsgroep
voor onderhoud van landschapselementen/heggen op te
richten. Deze groep kan dan aan de slag met het onderhoud
van landschapselementen en tzt ook met het vlechten. Een
vrijwilligersgroep die particulieren en agrariërs helpt het
landschap onderhouden, kan ook voor draagvlak zorgen bij
agrariërs om het landschap te onderhouden.
Samenwerking met Lex Roeleveld van het heg en
haaglandschap.Wie heeft contactgegevens?
Hans Kampschreur zoekt uit wat de (on)mogelijkheden zijn
van het onderhoud van de landschapselementen die zij in
eigendom hebben.
Jeroen Stuyt en Eduard Poodt onderhouden zelf hun
knotwilgen. Gezien de arbeidsintensiviteit van het opruimen,
worden vrijwilligers gezocht. In eerste instantie zal een
oproep op facebook worden gedaan voor hulp in het
weekend van 10/2 voor de 12 knotwilgen aan de
Ossenwaard bij Herwen.
De knip en scheerhaag vanaf Ossenwaard 15 wordt door
Gerritsen onderhouden.
Frans en Eduard nemen contact op met Gerritsen zal
Gerritsen vragen of hulp nodig is om de houtwal vanaf
Polderdijk 2a te behouden.
o Hierna zal contact met Christine van der Zwart
opgenomen worden over de meest praktische vorm
voor ontwikkeling van deze houtwal
o Vervolgens moeten vrijwilligers gezocht worden
o Apparatuur van landschapsbeheer Gelderland
geleend worden
o De gemeente kan een versnipperaar leveren
o Er moet een sponsor voor transport naar de
energiecentrale bij Goch gezocht worden.

Nummer

5.

Thema
Naam voorstel

Ecologie
Bloemrijke bermen

Werkgroepleden

Eduard Poodt, Edwin Opdam, Jesse Opdam, Colin van Elderen

Doel

Verhogen aantrekkelijkheid en biodiversiteit in bermen

Beoogde resultaten

Bloemrijke bermen

Activiteiten

§
§

Bepalen welke soort bermen in aanmerking komen (openbare
bermen, particuliere bermen)
Op basis daarvan vervolgstappen bepalen:
o Maken inrichtings- en beheerplan voor (delen/ pilot)
bermen
o Toestemming/afstemming met grondeigenaren
6

Doelgroep
(voor wie is het bedoeld?)
Termijn/ duur
(wanneer kan het worden
gerealiseerd?)
Potentiële
uitvoeringspartners en
mogelijke rol

o Communiceren met omgeving
o Uitvoeren
o Beheer
Bewoners Herwen, recreanten

§
§
§
§
§

Gemeente Rijnwaarden: bermbeheer gemeente bespreekbaar
maken + beheren van de bloemrijke bermen
Pelgrum Vink Materialen: advies geven over bloemrijke mengsels
+ eventuele sponsoring zaadmengsel
Stichting Landschap Rijnwaarden: eventuele financiering
‘rest’budget
Imkervereniging: advies geven over inzaaien en beheer
Grondeigenaren (gemeente Rijnwaarden, provincie Gelderland
en/of particulier): toestemming geven voor inzaaien bermen en
beheren bermen

Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden
Afspraken 5 juli 2017

§

Uitvoeringsoverleg 2-112017
en 31-01-2018

§

§

§
§
§

§

Eduard, Jesse en Edwin gaat met z’n drieën rondfietsen in Herwen
op zoek naar geschikte locaties. Op basis van hun bevindingen
bepalen ze vervolgstappen.
Zowel de gemeente als het waterschap geven aan dat het
afhankelijk is van de locatie wat het maaibeheer is. Het is in ieder
geval bespreekbaar.
De werkgroep moet op zoek gaan naar geschikte locaties. Daarna
in gesprek gaan met de betreffende instantie die eigenaar is van
deze locaties. Als het gemeentegrond betreft kunnen ze terecht
bij Arjan Blij en als het om eigendom van het waterschap gaat bij
Hans Kampschreur.
Bij het benaderen van de gemeente of het waterschap als het kan
samen optrekken met Levend Landschap Aerdt.
Arjan Blij heeft kadastrale kaart om eigenaar te kunnen
achterhalen.
Jan heeft contact gehad met Hans Kampschuur van het
Hoogheemraadschap over de locaties waar inzaaien van bermen
mogelijk is.
De volgende locaties zijn geselecteerd:
o ‘kruising’ Batavenweg/Herwense dijk rond de
notenbomen (Arjan Blij benadert hiervoor de provincie)
o Oksel aansluiting Molenstraat/Batavenweg (gemeente)
o Rond de rotonde en rudementale grasvelden zuidoostelijk
daarvan (gemeente)
o Aansluiting Herwense Dijk/Polderdijk (gemeente)
o Aansluiting Molenhoek/Polderdijk (gemeente) let op hier
staan ook narcissen!!
o Rond de Picknickbanken Ossenwaard nabij Herwen
7

(hoogheemraadschap)
Aansluiting Pannerdense dijk/Brugweg
(hoogheemraadschap)
Arjan Blij regelt het frezen door de gemeente
Edwin Opdam benadert K3 Delta om te vragen
bloemenzaadmengsel te doneren
Eduard Poodt gaat de kosten voor bloemenzaadmengsel
Edwin vraagt na bij Christine van der Zwart welk
bloemenzaadmengsel het beste gebruikt kan worden om overlast
voor akkerbouwers te voorkomen.
Edwin vraagt bij Christine van der Zwart na welke bloemrijke
heesters het best onderaan het talud van de brug over de Oude
Rijn gebruikt kunnen worden.
Er wordt naar gestreefd uiterlijk in maart de bermen te hebben
ingezaaid.
Arjan Blij maakt beheerafspraken met gemeente, provincie en het
hoogheemraadschap.
o

§
§
§
§

§

§
§
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Nummer

6.

Thema

Ecologie

Naam voorstel

Nestgelegenheden

Werkgroepleden

Colin van Elderen

Doel

Vergroten leefgebied van soorten

Beoogde resultaten

Meer nestgelegenheden

Activiteiten

§
§

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)

Een markt organiseren(??)
Vervolg wordt bepaald op basis van gesprekken met lokale
vogelorganisatie
Bewoners Herwen en recreanten

Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?
Potentiële
uitvoeringspartners en
mogelijke rol

§
§
§

Staatsbosbeheer: advies geven over geschikte doelsoorten
Lokale vogelorganisatie: advies geven over geschikte
doelsoorten en geschikte locaties
Op basis hiervan vervolgstrategie bepalen

Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden
Afspraken 5 juli 2017
en 31-01-2018

§
§

Christien zoekt contacten van vrijwilligersgroepen (bijv
STONE)
Frans gaat de mensen van de vrijwilligersgroepen benaderen
Colin heeft gehad met de vogelwerkgroep en IVN. Er is vooral
nestgelegenheid nodig voor spreeuwen, huismussen en
kerkuilen. De werkgroep heeft aangegeven bereidt te zijn
tijdens de jaarvergadering van Herwen Actief een toelichting
te komen geven en nestkasten
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Nummer

7.

Thema

Cultuurhistorie

Naam voorstel

Castellum de Bijland

Werkgroepleden

Jesse Opdam, Eduard Poodt

Doel

Beleefbaar maken van de Romeinse streekgeschiedenis

Beoogde resultaten

De contouren van een castellum in de vorm van beplanting

Activiteiten

§
§

Benaderen recreatiepark de Bijland voor mogelijkheden
realiseren Castellum.
Op basis van dit gesprek vervolgstrategie bepalen

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)
Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

Kosten en mogelijke
financiering

Recreatiepark de Bijland:
o toestemming geven realisatie Castellum
o Plan opstellen in samenspraak met bewoners (Jesse,
Eduard)
o financiering realisatie
Financiering door recreatiepark de Bijland?

Bijzonderheden
Afspraken 5 juli 2017

§

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

§

§

Eduard legt contact met eigenaren recreatiepark de Bijland.
Jesse en Eduard gaan vervolgens bij eigenaren de Bijland op
bezoek om ze enthousiast te maken.
Ard Schenk en Jan Verhagen van de gemeente zijn hier al mee
bezig. Jesse en Eduard hebben al contact met hun hierover
gehad???
Edwin bespreekt dit ook direct met Ton Bouwman. Daarna
contact opnemen met Ard Schenk.
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Nummer

8.

Thema

Cultuurhistorie

Naam voorstel

Romeinse wachttoren

Werkgroepleden

Jesse Opdam, Eduard Poodt, Edwin Opdam

Doel

Beleefbaar maken Romeinse streekgeschiedenis

Beoogde resultaten

Een Romeinse wachttoren

Activiteiten

Er zijn hier twee sporen:
§ Realiseren wachttoren op terrein recreatiepark de Bijland:
in gesprek gaan met recreatiepark over mogelijkheden
realiseren (incl financiering) wachttoren. Op basis van dit
gesprek vervolgstrategie bepalen.
§ Benaderen recreatiepark de Bijland voor mogelijkheden
realiseren Castellum, indien wachttoren niet haalbaar is.
Bewoners Herwen, recreanten de Bijland

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)
Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

§

Recreatiepark de Bijland: toestemming geven Romeinse
wachttoren + eventuele financiering?

Bijzonderheden

§

Afspraken 5 juli 2017
en 31-01-2018

§

De steenfabriek heeft in het verleden een plan gemaakt
voor een uitkijktoren in de Bijland, maar deze nooit
uitgevoerd. Wellicht biedt dit plan alsnog
aanknopingspunten voor de bouw van een wachttoren.
Edwin benadert de Bijland om ze te enthousiasmeren voor
een uitkijktoren
Als dit niets oplevert, benaderen Eduard en Jesse
steenfabriek de Bijland om hun te enthousiasmeren voor
het realiseren van hun eerdere plannen voor een
uitkijktoren, maar dan in de vorm van een Romeinse
wachttoren
De plannen voor een toren zijn inmiddels in een
vergevorderd stadium en aanbesteed met Wienerberger en
recreatieschap de Bijland. Meer verbinden met Herwen
door bv vogelkijkoverzichtsbord te regelen. Edwin benaderd
Ton Bouwman en neemt Colin mee voor vogelaspecten

Kosten en mogelijke
financiering

§

§
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Nummer

9.

Thema

Toegankelijkheid en educatie

Naam voorstel

Boerderijdieren pad

Werkgroepleden

Jeroen Stuyt

Doel

Jeugd en andere geïnteresseerden kennis laten maken met de
dieren (en de bedrijfsvoering) van boerderij Dykhoeve
§ Een openbaar pad van houtsnippers naar de boerderij
§ Een informatiepaneel over het bedrijf en de bedrijfsvoering

Beoogde resultaten
Activiteiten

§
§

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)

§
§

Het maken van een pad met houtsnippers
Het maken van een paneel:
o Ontwerpen paneel
o Tekst en beeldmateriaal verzamelen voor paneel
Scholieren Herwen en omgeving
Recreanten

Termijn/ duur (wanneer kan
het worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

§
§
§

Stichting Landschap Rijnwaarden (Joop Jansen): kan huisstijl
paneel leveren, weet lokale leveranciers paneel
Tekstschrijvers: Redigeren teksten voor informatiepaneel
Scholieren Herwen: meehelpen met openbaar pad leggen

Kosten en mogelijke
financiering
Bijzonderheden
Afspraken 5 juli 2017

§
§

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

§
§

Joop Jansen maakt een afspraak met Jeroen om over het
paneel te praten.
Frans kent 2 Herwenaren die Jeroen zouden kunnen helpen
met het maken van teksten voor het informatiepaneel. Hij kan
Jeroen in contact met hun brengen.
Dit project wordt voorlopig in de ijskast gezet
Frans neemt toch nog even contact op met Jeroen om
heropstart te bespreken

Nummer
Thema

10.
Toegankelijkheid

Naam voorstel

Schouwpad Ossenwaard

Werkgroepleden

Frans van Ekerschot

Doel

Een rondje kunnen wandelen via schouwpad in Ossenwaard

Beoogde resultaten

Een volledig toegankelijk schouwpad in de Ossenwaard

Activiteiten

§

Doelgroep (voor wie is het
bedoeld?)

Benaderen eigenaar hek om te polsen of hek verwijderd kan
worden.
Inwoners Herwen

12

Termijn/ duur (wanneer kan het
worden gerealiseerd?
Potentiële uitvoeringspartners
en mogelijke rol

Eigenaar hek: openstellen van zijn terrein

Kosten en mogelijke financiering
Bijzonderheden

§

Het schouwpad is al deels toegankelijk, maar wordt deels
afgesloten door het hek van een particuliere grondeigenaar.

Afspraken 5 juli 2017

§

Frans gaat de eigenaar van het hek benaderen om te vragen
of het hek verwijderd kan worden.

Uitvoeringsoverleg 2-11-2017
en 31-01-2018

§

Jan Derksen geeft aan Hans Kampschreur door welke locatie
het betreft, omdat het schouwpad toegankelijk zou moeten
zijn.
Frans neemt contaxt op met Sloot om te vragen of de draad
van hem is. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat
de draad die het schouwpad afsluit moet worden wegehaald.
.

§

Projecten die voorlopig niet worden opgepakt of door de gemeente worden opgepakt
Idee
Wandelpad-Vossenweg
Fietspad Geitenwaard-Vossenweg
Kerkepad Ringdam/Polderdijk
Dorpsommetjes waaronder Vierkespad
Vervangen elzen voor hoogstamfruitbomen
Molenhoek

Opmerking
Initiatief ligt bij de gemeente
Initiatief ligt bij de gemeente
Kan in later stadium worden opgepakt
Kan in later stadium worden opgepakt
In later stadium met gemeente bespreken
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