
Wist u dat? 
 Er een samenvatting van de informatieavond (van 27 

juni jl.) op de website terug te vinden is? Zie 

www.landgoeddelagelier.nl 

 Stichting LLL in overleg is met Natuurmonumenten om 

met heideplagsel van haar terreinen, nieuwe heide-

ontwikkeling op de voormalige skihelling te realiseren?  

 Dat i.v.m. de huidige status van het landgoed, en om 

verstoring tegen te gaan, er voorlopig nog geen vrije 

toegang op het terrein mogelijk is  

 U wel alvast een kijkje op het hoogste punt kunt ne-

men? Vanaf de achterkant van de skihelling kunt u de 

top  bereiken voor een prachtig uitzicht! 

U kunt ons vinden op: 

www.LandgoedDeLageLier  of  Email: info@LandgoedDeLageLier.nl  of Landgoed De Lage Lier  of @LandgDeLageLier   

Terugblik 
 juni 2011 - november 2011: Eerste ge-

sprekken met landbezitter (OVOM) en met 

verschillende instanties Gemeente, Provin-

cie en Limburg Kwaliteit Menu.  

 december 2011 - maart 2012: Keuze ar-

chitect (na architectenwedstrijd) 

 mei 2012: Presentatie en uitleg gebouw-

ensemble aan Gemeente 

 december 2012: Bodemonderzoek 

 mei 2013: Overdracht van gronden 

 mei 2013: Tekenen intentieverklaring Ge-

meente 

Natuur Inrichtings- en beheerplan 
Met het oog op de natuurontwikkeling op Landgoed De Lage Lier is een gedetailleerd inrichtings- en be-

heerplan in de maak, waarin voor alle deelgebieden de specifieke maatregelen voor inrichting en beheer 

worden vastgelegd. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

Opruim- en herstelacties  
Om ruimte voor verdere natuurontwikkeling te maken hebben we de 

afgelopen weken  hard gewerkt om alle resten van de skibaan op te 

ruimen. Goed nieuws: de laatste skimatten zijn in zicht!  Daarnaast is 

in het kader van veiligheid het  draad in het raster langs het fietspad 

aan de oostzijde van het landgoed  weer hersteld. De (gemaaide) 

berm en raster zijn weer goed in het zicht. Binnenkort zullen er tijde-

lijk containers in de kuil geplaatst gaan worden om alle rommel van 

het terrein af te kunnen voeren. 

Welkom 
Welkom, via deze eerste nieuwsbrief willen wij u op de hoogte hou-

den van ontwikkelingen van het stichten van Landgoed de Lage 

Lier. Veel leesplezier!  

Henk, Jan & Madeleine, Vincent & Mirjam, Marco & Marion,  

Berry & Carla, Dé & Susan, Freek & Caroline, Cees & Lot 

“Landgoed De Lage Lier een duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Ministeriële beschikking natuurschoonwet 
Onlangs hebben het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën bij gezamenlijke 

beschikking aan Landgoed De Lage Lier laten weten dat het landgoed per 3 mei 2013 wordt aangemerkt 

als gebied gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Met deze beschikking verlenen de ministers de 

initiatiefnemers een aantal fiscale faciliteiten, maar ook de verplichting om het landgoed binnen een ter-

mijn van drie jaar nader in te richten als natuurgebied volgens bepaalde richtlijnen en dan open te stellen 

voor het publiek. De initiatiefnemers zijn uiteraard bijzonder verheugd met deze erkenning, die tegelijker-

tijd de bewoners uit Molenhoek en Malden de zekerheid geeft dat hier een prachtig opengesteld  

natuurgebied tot stand gaat komen. 
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