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NR.14 februari, 2018 

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Kerselaren terug in het Lierdal 

In het voorjaar van 2016 hebben we een fruitgaard van 20 bomen in 3 rijen 
geplant op de zuidhelling bestaande uit peren-, appel- en pruimenbomen. 
Dit zijn allen hoogstambomen die nu in de kalverweide staan. Een jaar later 
kwam daar een 16-tal kleine perenbomen  van oud rassen bij, waar heerlijke 
stoofpeertjes vandaan kunnen komen. 
Het IKL kondigde vorig jaar aan dat er een mogelijkheid geboden wordt om 
gesubsidieerd gebruik te maken van de uitgifte van bomen/struiken om het 
landschap te verfraaien. Bij de Lage Lier ontstond het idee de plukgaard uit 
te breiden met een kersengaard zoals die vroeger ook op deze plek gestaan 
heeft, maar dan ongeveer tien meter hoger vóór de grote zandafgraving. 
Op de witste dag van het jaar, 9 december 2017, hebben we dan ook onder 
barre omstandigheden in het besneeuwde landschap met een grote groep 
mensen op een vakkundige wijze met goed gereedschap 20 kerselaren ge-
plant. De volgende kersenbomen staan nu in de kuil: Hedelfinger Riesen-
kirsch, Dubbele meikers, Bigareau Napoleon, Early rivers, en Pater van 
Mansveld. En nu maar wachten op de prachtige bloesem! 

De historische grenswal krijgt vorm 

De wens voor het reconstrueren van een historische grenswal bestaat al geruime tijd, en is reeds jaren onderwerp 
van onderzoek. Als onderdeel van een kilometers lange grens, liggen langs de noordgrens van het landgoed de 
resten van de historische grenswal tussen toenmalig Cleef en Gelre. Eerder onderzoek door Jef Gielen, met o.a. 
profiel doorgraving van de wal, hebben inzicht verschaft over de oorsprong van de wal. Een mooi initiatief dus om 
de eeuwenoude grens weer historische allure als eiken hakhout en met vlechthaag te geven.  

Het totale reconstructie plan van de uiteindelijke wal zal jaren vergen, maar de eerste inrichtings werkzaamheden 
zijn inmiddels uitgevoerd. Er is gestart met het ver-
wijderen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaan-
se eik, daarna is de greppel en het wallichaam aan-
gelegd.  

Onlangs is de beplanting van inlandse (zomer- en 
winter) eiken op de wal uitgevoerd. Deze zullen als 
hakhout en vlechtwerk beheerd gaan worden zodat 

een toekomstig 
beeld van een deels 
ondoordringbaar en deels ‘open’ wal begroeiing ontstaat. Het is niet bedoeld om 
het zicht op het landgoed te ontnemen, er zal een doorlopende zichtlijn, verrassen-
de uitzichten en doorkijken over het Landgoed en het Lierdal 
blijven bestaan.  

Vervolgens zijn rond de wal nog bosrandsoorten aangeplant 
zoals meidoorn, mispel, haagbeuk, bosroos, klein bladige linde. 
Uiteindelijk zal na enkele jaren een duurzaam- ecologisch- cul-
tuurhistorisch- verantwoord interessant  

landschapselement ontstaan. De hand van Jef Gielen, de spe-
cialist op gebeid van (vlecht)heggen en houtwallen beheer, is 
duidelijk zichtbaar  
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Nabegrazing met schapen 

 

Toen de pinken van boer Roording alweer een tijdje op stal stonden, is de herder vanaf de heidevel-
den van de stuwwal weer naar de kuil afgezakt om delen van ons landgoed te komen begrazen.  

De meest natte plekken van het veld worden gemeden, maar de tamelijk schrale graslanden vormen 
een aardige overgang voor de schapen van heide naar de rijkere weidegronden. Want ondanks dat er 
geen drachtige ooien bij zijn, er zal toch genoeg voeding door de schapen genuttigd moeten worden. 

Al met al is de nabegrazing met schapen weer een mooie kans voor meer variatie in de ontwikkeling 
naar bloemrijke graslanden.   
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Wist u dat? 

 De stinzen van de burendag in het toegangsbosje staan te popelen om boven de grond te komen......  

 

 

 

 

 

 

 

 De storm een wilg heeft geknakt  

 Het ontwerp en constructie van de vleermuiskelder uitgewerkt zijn 

 Op zaterdag 3 maart, tijdens ons werkweekend, er tussen 10.00-12.00 wilgenhout opgehaald kan worden 
voor de open haard of vuurkorf. Graag voor eigen vervoer zorgen. De koffie staat klaar! 

 Wij op zoek zijn naar een 8e huishouden die wil participeren in ons project. Wanneer u  interesse heeft ont-
vangen wij graag even een mail terug dan ontvangt u vervolgens de contactgegevens 

 

U kunt ons vinden op: 

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

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 


