
Landschap en cultuurhistorie in Loil

Het landschap rondom het dorp Loil vertelt het 
verhaal van vroegere generaties die hier een bestaan 
hebben opgebouwd. De eerste boerderijen en akkers 
lagen op de hogere delen: in het zogenaamde essen- 
en kampenlandschap ten zuiden van de huidige 
dorpskern van Loil (zie hiervoor het onderstaand 
kaartje uit 1850).

Men wist al in de middeleeuwen hoe op de armere, 
hogere, zandgronden voedsel verbouwd kon 
worden. De akker werd vruchtbaar gemaakt met 
plaggen uit de omgeving. De plaggen werden in de 
potstal verrijkt met dierlijke mest. De bolvormige 
enken (of essen) zijn het resultaat van het jarenlang 
opbrengen van dit materiaal uit de potstal. 
Boerenfamilies verbouwden op grote 
akkercomplexen samen hun granen en knollen. 
Aan de rand hiervan herinneren de kleine, vroeger 
vaak met bomen of struiken omzoomde kampen 
aan de individueel bewerkte percelen, die op een 
zelfde wijze vruchtbaar zijn gemaakt. De omzoming 
met bomen en hagen was nodig om de gewassen 
tegen wild en vee te beschermen.
Door betere beheersing van de waterhuishouding 
konden na verloop van jaren ook de nattere gebie-
den voor de landbouw geschikt worden gemaakt. 

Dit zien we nog terug in de nattere gronden en 
broekontginningen die zich kenmerken door een 
rationele, veel rechtere verkaveling met begroeiing 
op de kavelgrenzen (knotbomen) en met kleinere 
bosjes waar het te nat was gebleven. 
Het geheel van agrarisch cultuurlandschap vormt 
ook vandaag de dag de typische leefomgeving van 
vele soorten vogels, vlinders, zoogdieren en 
amfibieën. Maar ook van u!

Naast het groen is er ook volop rood dat herin-
nert aan de ontstaansgeschiedenis van de streek. 
Sommige van de huidige boerderijen dragen nog 
de sporen en soms ook de naam van de eerste 
bouwwerken zoals Overeng en Loilder Hof. Graan 
moest gemalen worden, dus er kwamen molens. De 
boeren-arbeiderswoningen en keuterboerderijtjes, 
zo kenmerkend voor een gebied dat veel armoede
kende, zijn hier en daar bewaard gebleven.
Het gebied doorkruisend kom je ook langs his-
torische bouwwerkjes zoals kippenhokken, veld-
schuren en hooibergen.

Dit landschap met deze bebouwing en de verhalen 
die erbij horen, bepalen het karakter van de streek 
en verlenen trots aan de huidige bewoners. Sommi-
gen wonen hier al generaties lang en anderen zijn 
nieuwkomers. De bewoners van het dorp en van het 
omliggende platteland dat tot Loil wordt gerekend 
zijn trots op hun landschap.

Regels en afspraken

Omdat de route ook deels over gronden van 
particulieren en organisaties gaat is het nodig om 
afspraken met elkaar te maken.

• Zo zijn honden, zowel los als aangelijnd, niet 
toegestaan op de paden. Dit in verband met ver-
spreiding van Neospora en het verstoren wild en 
vee. 

• Om het landschap zo min mogelijk aan te tasten, 
zullen de paden niet verhard worden. 
Dit betekent dat er gewandeld wordt over schouw-
paden en akkerranden, die extra maaibeurten 
krijgen. Het is dan ook aan te raden schoeisel hierop 
aan te passen. Deze paden zijn ook niet begaanbaar 
voor kinderwagens, rolstoelen en dergelijke.

• In lijn met het beleid van de gemeente Montfer-
land zijn er op de route ook geen afvalbakken ge-
plaatst. U wordt dan ook vriendelijk verzocht afval 
thuis weg te gooien.

Bovenstaande afspraken gelden voor de route zoals 
deze is uitgezet. Omdat een groot deel ook over 
openbare wegen en paden gaat, mag het duidelijk 
zijn dat daar de openbare regels gelden. Maar het 
kan natuurlijk geen kwaad om ook daar de hond in 
de gaten te houden en eventuele rommel even mee 
naar huis te nemen.

We wensen u een fijne wandeling.

Werkgroep Natuur en Recreatie 
Kontaktraad Loil

Het Ommetje Loil



Het ommetje is geen vaste, maar een knooppunten 
route. Deze kunt u dus zelf samenstellen door van 
punt naar punt te lopen. Onderstaande tabel geeft 
een aantal mogelijke routes weer met bijbehorende 
afstanden. 

Mogelijke Route Afstand 
1,2,3,4,6,7,1 3,4 km

1,17,16,15,8,5,3,2,1 3,8 km
1,2,5,8,9,10,11,12,14,17,1 7,7 km

Scan QR code voor meer info 
of kijk op www.loil.nl
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