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Burendag 
Op zaterdag 24 september werd op Landgoed de Lage Lier Bu-
rendag gehouden om kennis te maken, te informeren en te inspi-
reren.  
Burendag is een jaarlijks terugkerend nationaal feest dat mede 
mogelijk gemaakt wordt door het Oranjefonds. Op de 4e zater-
dag in september komen buurtgenoten samen om elkaar beter te 
leren kennen en iets goeds te doen voor elkaar en voor de buurt. 
Het was een mooie en inspirerende dag met veel ontmoetingen 
tussen initiatiefnemers en omwonenden of geïnteresseerden. 
Een aantal ging mee op excursie over het landgoed, anderen 
wilde graag algemene voorlichting. Ook zijn er die dag door een 
groep heideplantjes aangeplant op de voormalige skihelling. 
Onder het genot van een hapje en drankje, werd er ook gewoon 
gezellig bijgepraat met buurtgenoten! Kortom een mooie en ge-
slaagde Burendag! 

Perenbomen 
Deze winter zullen een 20 tal oude rassen stoofperen ,die ter beschikking worden gesteld door de Noordelijke 
Pomologische Vereniging, worden geplant in de boomgaard van het Landgoed.  
Oude fruitrassen kunnen als levend materiaal vooral behouden blijven door ze als bomen in collectieboom-
gaarden op te nemen. Om oude rassen in Europa als biocultureel erfgoed te borgen, worden deze boomgaar-
den in Europa aangeplant of bij geplant als bronmateriaal. In het Landgoed de lage Lier als stichting kan con-
tinuïteit worden verzekerd van beheer en onderhoud van zo’n boomgaard. Het past goed in de doelstellingen 
van natuur en landschap van De Lage Lier. 
 
http://www.npv-pomospost.nl/ 
http://stoofperen.npv-pomospost.nl/ 

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Onderhoud 
De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan het onderhoud van het landgoed. De Oosthaag is gesnoeid, de 
Amerikaanse vogelkers is gerooid langs de noordelijke grenswal en 
het metalen struikelpaaltje (op de sleehelling) is weg gehaald. Verder is 
het toegangsbos vrijgemaakt van bospest en 
is de rand langs het fietspad gesnoeid. Ook 
is het tuinafval dat in het toegangsbosje 
wordt gegooid weer verwijderd en heeft de 
gemeente het onverteerbare materiaal van 
bamboe en exotische planten opgehaald.  

Heide aanplant 

De omstandigheden voor heide ontwikkeling op de voormalige skihelling zijn gunstig. Kieming van heide-
zaad heeft wel juiste weerscondities nodig om te slagen. De eerste keer lukte dat goed, zie ons proefveldje 
met prima aangeslagen heide. De tweede keer is het heidezaad op het grote oppervlak (>1 ha) helaas nog niet 
gekiemd. We hebben geduld nodig, want er zit heidezaad in de bodem. Om de heideaanplant een handje te 
helpen zijn er op burendag kleine heideplantjes getransplanteerd. Dat wil zeggen dat kleine en heel jonge hei-
deplantjes zijn uitgezet, om de gevoelige kiemingsfase over te slaan. Tevens zijn zo’n 350 heideplanten, ge-
sponsord door het Oranjefonds, op de helling geplant als bron voor verdere uitgroei. Nu maar duimen dat de 
heide zich gaat ontwikkelen. Tevens wil het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek), die 
lucht hebben gekregen van ons heide experiment, het gebied opnemen in hun onderzoeksprogramma rond het 
maken van een website over bodemtransplantaties en natuurherstel. Zo dragen wij ons steentje bij aan het uit-
dragen van ervaringen.   



Wist u dat? 
 ...we na de kerstdagen tijdelijke nieuwe bewoners in de vorm van schapen op het landgoed krijgen? 
 ...de watersnip het op de Lage Lier ook naar zijn zin blijkt te hebben? Begin oktober vloog er één op uit de 

rand van de poel en 2 weken geleden vlogen 2 stuks watersnippen op uit het pitrusveld midden op het veld.  
 ...afgelopen zondag een vos zich spoedde van een wat verlaatte nachtelijke jachtpartij? Hij kwam pas om-

streeks 10:00 uur naar zijn vossenhol terug op het landgoed. Dat ging met gezwinde spoed wat een genot 
was om te zien omdat we hem goed konden volgen over het hele terrein.  
Tijdens die renpartij verraste tevens een sperwer ons met een snelle vlucht over de skihelling. 

 U kunt ons vinden op: 

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

Jeneverbessen (Juniperus communis) 
Op de heidehelling staan sedert een jaar een 18 tal Jeneverbes struikjes geplant, die het Limburgs Landschap 
hebben geschonken voor het heide ontwikkelingsproject van Landgoed de lage Lier. Het zijn bijzondere plan-
ten die in Nederland bijna niet kiemen op hun oorspronkelijke standplaatsen in Drentse en Limburgse heides. 
Vanuit een kiemexperiment van de Radboud universiteit Nijmegen, zijn deze planten in het Lierdal terecht 
gekomen. We zijn er trots op dat ze goed zijn aangeslagen op de helling van het Landgoed! Het is nu zaak ze 
een beetje te beschermen tegen vraat van reeën in het gebied. Reeën smullen graag van deze plant in de win-
tertijd.  

Ervaringen CPO Vriendenerf 
Er zijn steeds meer initiatieven van collectief privaat ondernemerschap (CPO’s) in ontwikkeling. De Vereni-
ging “het vriendenerf” in 
Olst, te Overijssel is al 4,5 
jaar bezig met hun klein-
schalig woonproject. Dit 
project is voor en door ac-
tieve 50-plussers die bewust 
kiezen voor duurzaam wo-
nen in zelfstandige units, op 
een erf waar essentiële 
voorzieningen gedeeld kunnen worden. Willem en Françoise Takken uit Wageningen zijn de initiatiefnemers 
en enthousiaste organisatoren van dit project met 12 huizen, dat momenteel wordt gebouwd. Zij hebben on-
langs met de Lage Lierders vele ervaringen uitgewisseld en praktische tips gegeven, maar ook stevige lessen 
in CPO ontwikkeling als inspiratie zijn gedeeld. 

Walnoten (Juglans Regia)   
Op het landgoed zijn op verschillende plekken walnotenbomen geplaatst. Walnotenbomen kunnen in het open 
veld en aan de tuinranden van Landgoed de Lage Lier tot fraaie bomen uitgroeien die in het najaar een fijn 
product leveren om te verzamelen en te gebruiken. Als ze groot zijn leveren ze schaduw voor graasdieren. 
Schaduw en vergane bladeren laten niet veel andere planten in de ondergroei toe, waardoor een notenboom op 
een vrije plaats in het veld en in de boomgaard een goede plek heeft. 
Van buren en vrienden krijgen we momenteel zaailingen van prima kwaliteit met mooie dikke noten. 

Status bouw 
De voorbereidingen voor de bouw van het woonensemble zijn in volle gang. Met een regionale aannemer en 
de architect zijn inmiddels de eerste stappen gezet in het proces om te komen tot het woonensemble met de 8 
individuele woningen en de gemeenschappelijke ruimtes, waaronder het centrale binnenplein. We streven er-
naar om begin 2017 duidelijkheid te hebben over de startdatum van grondverzet en de daadwerkelijke bouw. 

Wij kijken uit naar de dag dat de schop de grond in gaat! 



Blauwe reiger (Ardea cinerea) 
In de Boeddhistische cultuur is de reiger het symbool voor zuiverheid en intuïtie. 

In de tijd van de Farao's was de reiger het symbool voor vernieuwing. 
Ook staat de reiger symbool voor zwijgzaamheid, meditatie en evenwicht.  

Loes & Siem, Marion & Marco, Madeleine & Jan, Vincent & Mirjam, Carla & Berry, Cees & Lot en Henk 


