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Corona-virus legt seizoen stil

Momenteel wordt ons dagelijkse leven sterk 
beïnvloedt door het corona-virus. Eenieder 
van ons wordt geconfronteerd met de gevol-
gen van deze ziekte. Corona leidt tot verdriet, 
onzekerheid, angst en eenzaamheid….maar 
de ziekte leidt ook tot verbinding, verbroede-
ring en aandacht voor elkaar. En dat is mooi 
want door samen te werken en door samen-
werking winnen we deze strijd!  

Ook de diverse werkgroepen van het 
Laarbeeks Landschap hebben vroegtijdig hun 
werkzaamheden moeten beëindigen. Het 
knotten van de wilgen, het poelenbeheer en 
het snoeien van de fruitbomen kan tijde-

lijk geen doorgang vinden. Een dergelijke 
abrupte afsluiting van het seizoen hadden 
we niet voorzien. Een andere keuze was er 
niet; de gezondheid van onze vrijwilligers 
en hun naaste staan voorop.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we in het 
najaar weer gewoon van start gaan. Mocht 
dat onverhoopt niet mogelijk zijn dan laten 
we dat tijdig weten via de coördinatoren. 
Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen 
van de overheid en RIVM. 

En in tussentijd wensen wij u veel 
sterkte….en let een beetje op elkaar!

Natuur en Landschap in Corona-tijdperk

De laatste weken moeten we veel tijd rond-
om huis doorbrengen en nu de tuin op orde 
is, het schilderwerk is bijgewerkt en op 
televisie niet veel meer te zien is dan herha-
lingen en oeverloze discussies over Corona, 
slaat bij velen van ons de verveling toe.
Want je kunt nergens heen!

Dan maar een wandelingetje in de natuur, 
al of niet met het hele gezin of met je hond. 
Eerst dicht bij huis, het gebruikelijke rondje. 
Maar steeds meer zie je mensen rondstruinen 
op plekken, waar je ze normaal niet ziet. Ook 
voor honden gaat een wereld open. Waar die 
het vroeger drie keer per dag moesten doen 
met een minimaal blokje rond, worden ze nu 
losgelaten in bos en hei. Aan de lijn schijnt 
daar niet nodig te zijn en zeker als er water in 
de buurt is, gaan alle remmen los. Het hondje 
poedelend in het water van een heideven, het 
baasje roepend langs de oever, de schaarse 
oevervegetatie vertrappend.

Al die loslopende honden en wandelaars, die 
de normale regels niet kennen, zoals wande-
len op wegen en paden, zorgen voor veel ver-
storing in de natuur. Op de grond broedende 
vogels laten hun nesten voor wat ze zijn, 
hazen kiezen het hazenpad en reeën rennen in 
paniek de weg over, waar het schaarsere auto-
verkeer de laatste tijd zo toch zorgt voor meer 
aanrijdingen dan normaal. 
Het is een beetje met de rust gedaan buiten. 

Wandelen zonder iemand tegen te komen is 

er ook door de week niet meer bij. Natuurlijk 
heeft dat ook zijn positieve kanten. Steeds 
meer mensen maken kennis met de zeker in 
het voorjaar uitbundige natuur. Want mooi 
is het zeker in het buitengebied in deze tijd 
van het jaar met al dat frisse groen en alle 
planten weer in bloei. Maar mensen, houd je 
alstublieft aan de 
normale regels, 
als je een uitstap-
je maakt in de 
natuur. Blijf op 
de paden en houd je hond aangelijnd, dan 
blijft er voor iedereen meer dan genoeg te 
genieten.

Geboortebos Laarbeek

Al in 2015 heeft Gemeente Laarbeek besloten 
om ruimte te creëren voor een Geboortebos 
in Laarbeek. In dit kader is ondertussen door 
diverse initiatiefnemers met input van de 
gemeente, IVN en het Laarbeeks Landschap  
een plan ontwikkeld voor een geboorte-/
gedenkbos nabij de Laarweg. Een derge-
lijk bos kan ontstaan door de aanplant van 
bomen voor een speciale gebeurtenis. Je kan 
hierbij denken aan de geboorte van een kind, 

een huwelijk, een immigratie of overlijden. 
Een mooi voorbeeld is het gedenkbos in 
Asten (www.gedenkbos-asten.nl). 

Zo’n bos vraagt structureel om aandacht en 
werk zoals de organisatie van plantdagen, 
beheer, administratie. Kortom, de daadwer-
kelijke organisatie zal worden ondergebracht 
in een nog op te richten Stichting. 

Heb jij belangstelling om mee te denken 
en werken aan een dergelijk mooi initiatief? 
Meld je dan bij één van de bestuursleden 
van Het Laarbeeks Landschap.  Zij zullen je 
dan in contact brengen met de initiatiefne-
mers van het geboortebos.

Beelden afkomstig van www.gedenkbos-asten.nl


