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Hagenaanplant 
Voorafgaand aan de lente hebben we ter afrastering op verschillende plaatsen van het gebied 
haagplantsoen de grond in gebracht. Er is in de maand maart in totaal zo’n 400 meter nieuwe 
haag bijgekomen. Het gemengde plantsoen van de haag (o.a. meidoorn, sleedoorn, roos, 
beuk, eik, hulst, hazelaar, mispel, veldesdoorn etc.), is via Jef Gielen besteld bij Staatsbosbe-
heer, en is geteeld van genetisch inlandse materiaal. De aanplant, inclusief voorbereidend 
graafwerk en bewateren, is een behoorlijke klus geweest maar dit hebben we samen met ple-
zier en voldoening uitgevoerd. Speciale dank ook aan alle enthousiaste vrijwilligers die ons 
daarbij hebben geholpen!  

Kalverenweide: 
Geniet u ook zo van de kalfjes van boer Benny Roordink? Ze begrazen onze onlangs aangeplante boomgaard. Begrazing 
met beperkte aantallen jong vee is goed voor het grasland en de biodiversiteit. Ook het grote grasland wordt zo begraasd 
met pinken. Waar in “normaal” productiegrasland maar enkele soorten grassen staan, soms zelfs niet meer dan twee of 
drie, staan er in het grasland van de Lage Lier 20 soorten grassen en ook nog eens 6 soorten zegges en 9 soorten biezen. 
Zo op het oog zie je dat niet zo gauw omdat deze geen mooie bloemen hebben maar het is wel het resultaat van goed 
begrazingsbeheer dat we ieder jaar met Benny Roordink evalueren en zo nodig bijstellen. 

 

Aanleg boomgaard: 
Op 12 maart zijn achttien hoogstam fruitbomen aan de Zuidwest kant geplant. Het gaat om oud Limburgs appel-, peren- 
en pruimen bomen. Deze boomgaard is mogelijk gemaakt door IKL (Limburgs Landschapsbeheer) waarvan we in het 
kader van het Limburgse subsidieproject ‘Bloesemfest’ de bomen en materialen geleverd hebben gekregen. Er komt nog-
al wat bij kijken om een gezonde hoogstamboomgaard te creëren. Ook daarin heeft IKL ons geholpen met instructie en 
advies. Zorgvuldigheid begint al bij het transport en het planten van de bomen. Juist omdat de eerste fase na aanplant 
belangrijk is, hebben we (met dank aan boer Roording) gedurende de afgelopen twee maanden de boompjes al verschil-
lende malen water gegeven.  

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Bezoek landbouwuniversiteit 
Op 18 maart is ons landgoed bezocht door zo’n 60 studenten (Bos- en Natuurbeheer) van de landbouwuniver-
siteit. Om studenten niet alleen kennis te laten maken met traditioneel natuurbeheer, maar ook met innovatie-
ve vormen van natuurbeheer waarin ‘burgers’ een belangrijke rol vervullen, kregen ze, als onderdeel van het 
vak ‘Burgers in bos- en natuurbeheer’, de opdracht om een kort filmpje te maken over een specifiek thema 
rondom ons bijzondere burgerinitiatief. 



Wist u dat? 

 De betonnen platen onderaan de sleehelling zullen worden gebruikt voor de bouw van een vleermuiskelder? 
Dit zijn betonnen vloerdelen uit een voormalig varkensstal uit het Lierdal. We danken hiervoor een aantal 
agrariërs in het Lierdal voor het beschikbaar stellen en vervoeren van de betonnen vloerdelen.  

 24 september is het Burendag, wij kunnen alle hulp gebruiken. Als u zin heeft, hou de middag vrij! Hierover 
volgt nog meer informatie.  

 U kunt ons vinden op: 

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

Omgevingsvergunning definitief 
Op 20 mei is de omgevingsvergunning definitief geworden. Er zal dan 
ook binnen kort gestart worden met het voorwerk van de bouw. In de 
volgende nieuwsbrief zullen wij hier aandacht aan schenken. 

Bomenkap op het bouwvlak: 

In maart is het bouwvlak van bomen ontdaan. Voorafgaand aan de kap zijn waardevolle bomen en struiken, 
zoals jonge eiken, kardinaalsmuts, kornoelje, varens en een enkele esdoorn overgeplant in het hellingbos erte-
genover. Aan de voet van het helling bos (van de container naar de heidehelling toe) zijn de wilgen geknot tot 
een hoogte van ongeveer 2 meter. Deze kunnen uitgroeien tot knotwilgen. 
Een klein aantal bomen die buiten het bouwvlak stonden zijn blijven staan. Twee bomen zijn geknot tot op 6 
meter en worden nog geringd. Deze bomen worden staand dood hout, van toegevoegde waarde voor spechten 
en andere dieren. We zijn ons ervan bewust dat door de kap dit gedeelte, in vergelijking met daarvoor, erg 
kaal geworden is. Er zal dit jaar een start worden gemaakt met de aanleg van de poel in de ‘Kuil’. 


