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Begrazing met schapen 
Mooie fleurige lente plaatjes, maar we starten deze nieuwsbrief nog in winterse sferen.   
Voor het beheer van de weide en de (heide)helling op het Landgoed, heeft de Nijmeegse schaapsherder ge-

zorgd dat er in de winter schapen op het landgoed hebben gegraasd.  
De kwaliteit van ons landgoed is gebaat bij verdere verschraling van de bodem. In 
de zomer periode worden de graslanden begraasd door de pinken (jong vee) van 
boer Roording. Voorheen was er in het najaar, een maai- en sleepbeurt, zonder 
afvoer van het maaisel. We zetten nu in op na-begrazing met schapen. Schapen 
bieden niet alleen een fraai landschapsbeeld, maar zorgen ook voor verspreiding 
van zaden tevens helpen ze ons in de strijd tegen Jacobs kruiskruid.  

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Uitbreiding boomgaard  
Als start op een uitbreiding van onze jonge boomgaard, heb-
ben we in februari op een deel van de zuidelijke helling van 
het landgoed een aantal Amerikaanse vogelkersen verwij-
derd. De eerste hoogstam bomen van pruim, peer en appel, 
hebben we in de winter van 2016 geplant.  
Inmiddels groeit met de stijgende temperaturen ook het gras 
weer onder de fruitbomen en is het lenteplaatje weer com-
pleet met de kalveren van boer Roording in dit deel van de 
boomgaard. 
Begin maart is de fruitgaard uitgebreid, en hebben we een 
20 tal hoogstam stoofperen geplant die afkomstig zijn van 
Fruithof Frederiksoord in Drenthe https://fruithof-frederiksoord.nl waar de pomologische vereniging haar ou-
de fruitrassen koestert. Ons landgoed fungeert daarmee als collectie-gaard in een Europees project van meer-
dere plaatsen in Nederland, België en Duitsland waar een scala aan oude stoofperen rassen worden verzorgd 
als levend erfgoed en bronmateriaal http://stoofperen.npv-pomospost.nl   
De stoofperen zijn in het aangrenzende deel geplant zonder begrazing, omdat de recent geënte boompjes rust 

en tijd nodig hebben om lengte en stevigheid te krijgen. 

Eiken gepland in open veld 
Het is u wellicht opgevallen dat er in het open veld een groepje van 3 inlandse eiken 
is geplant. Met de nadruk op de openheid als kwaliteit van het bloemrijk grasland, 
hebben we op deze plek een boomgroepje geplant. De beleving en het zicht op het 
open gebied wordt hiermee versterkt en natuurlijk hopen we dat het voor vogels een 
rust- en uitkijkpunt zal worden. De koeien zullen er op een zomerse dag ook een 
schaduwplek vinden.   

Inrichting 2,5 ha 
Sinds januari 2016 behoort het voormalige gemeenteperceel langs de Lierweg(sleehelling) 
tot de 15ha van Landgoed De Lage Lier. Dit meest zuidelijke deel van het landgoed heeft een 
aantal potenties. De fruitgaard bijvoorbeeld heeft een centrale functie.  
Met het aanleggen van de hagen- en padenstructuur proberen we in de loop van de tijd de 
kwaliteiten van dit deel van het Landgoed  zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Zo 
erkennen we de wandelfunctie die het gebied heeft, maar zien ook dat de dassenburcht in het 
gebied kwetsbaar is, met name voor loslopende honden. Uiteindelijk zullen de functies 
aansluiten op de integrale natuurontwikkelings en wandelfuncties van het landgoed.  

Bouw 
Wanneer gaan jullie bouwen? Een vraag die ons heel vaak gesteld wordt.  
De afgelopen maanden zijn we druk in de weer geweest met aannemer en architect om tot de definitieve af-
werking van het gebouw te komen. Het streven is om aankomende maanden met grondverzet te gaan starten 
op het bouwvlak en eind dit jaar te starten met de bouw.  



Wist u dat? 
 ...we ieder eerste weekend van de maand samen met vrijwilligers op het landgoed aan het werk zijn in de 

natuur? U bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te werken aan een mooie omgeving. Kom spon-
taan langs of stuur een mail naar  

 info@landgoeddelagelier.nl  
 ...de nestkast van de steenuil door andere vogels dan uilen wordt bevolkt. 
 ...het aanbrengen van maaisel uit natuurgebieden in het grasland tot verrassende 

nieuwe soorten leidt zoals hele velden vol met grote Ratelaar. Zie foto hiernaast. 
 ...de vlinders in soort en aantal toenemen, de blauwtjes dartelen  in het gras 
 ...dat de pitrus velden in het gebied door ons beheer op enkele plaatsten lang-

zaamaan vervangen worden door zomprus en zeegroene rus en bijzonder zegge-
soorten; een signaal dat graslandbeheer vruchten afwerpt. 

 U kunt ons vinden op: 

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

Restauratie historische Grenswal Landgoed de Lage Lier 
In de nieuwsbrief van maart 2016 hebben wij u geïnformeerd over de grenswal van de west en noordrand van 
ons gebied. Deze grenswal diende in vroegere tijden als erfscheiding of werd als fysieke barrière met ondoor-
dringbare hagen aangelegd om de landsgrenzen te markeren en indringers te weren. Het is de bedoeling om 
deze cultuurhistorisch belangrijke markering weer opnieuw gestalte te geven. 
 
Op de afbeelding is het traject van de wal van Oost naar Zuidwest door het Lierdal te zien. Hier loopt zowel 
de huidige Provinciegrens tussen Limburg en Gelderland maar ook een fysieke grens. Afgelopen jaar werd 
traject 4 met een haag ingeplant.  
 
Met hulp van de gemeente Mook en Middelaar wordt het herstel van gedeelte 3 aangepakt. In samenwerking 
met Jef Gielen, specialist in historische landschapselementen, zal in het najaar gestart worden met het herstel 
van oude elementen en het deels nieuw aanleggen van wallen en hagen. De wal wordt eerst vrijgemaakt van 
een beperkt aantal exoten waaronder de Amerikaanse Vogelkers. De nu weggedrukte kleinere inlandse eiken 
krijgen hierdoor weer ruimte. De greppel wordt waar nodig weer uitgegraven en de opengevallen delen wor-
den opnieuw opgebouwd. Dit gebeurt op oor-
spronkelijke wijze, “mozaïeksgewijs”. Voorname-
lijk door plaggen uit het aangrenzende grasland. 
Ter hoogte van de voormalige skibaan wordt de 
wal aangesloten op de huidige grondwal. Tevens 
worden de wallen bij-geplant met autochtoon 
plantmateriaal die met de beschikbare struiken 
vervlochten worden. Daarmee wordt dit deel van 
de wal zijn oorspronkelijke allure teruggegeven en 
blijven er in een doorlopende zichtlijn verrassende 
uitzichten en doorkijkjes over het landgoed en het 
Lierdal. 

Heidehelling 
Ook op de heidehelling zien we mooie ontwikkelingen. Na het succesvolle proef-
project met heideplagsel en de aanplant van heideplantjes, lijkt de spontane heide-
groei nu door te gaan zetten. 
De gaspeldoorn heeft inmiddels ook weer prachtig in bloei gestaan, gevolgd door 
de brem die op meerdere plaatsen weelderig geel kleurt.   
Ook de jeneverbessen doen het relatief goed. Met het betongaas dat elders van de 

vee-rasters verwijderd is, hebben we inmiddels korven gemaakt om de jeneverbesstruiken in deze kwetsbare 
jonge fase te beschermen tegen vraat door reeën.  

Vogels 
Vorig jaar hadden als nieuwe broedvogel de Boompieper (zie 1e foto links onder-
aan de bladzijde) mogen begroeten. Dit voorjaar weer een nieuwe namelijk de 
Roodborsttapuit. Dit is een prachtig vogeltje van 12 cm hoog, zwarte kop, 
witte hals en mooie oranje buik. In verte is de roodborsttapuit al te horen met zijn 
karakteristieke roepje (ketsende steentjes). De Roodborsttapuit foerageert op in-
secten vanaf weidepaaltjes of lange dorre stengels in het veld. Half mei vlogen de 
eerste jongen al weer rond.  
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