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‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Grondverzet 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een graafmachine bezig is geweest op het terrein van de Lage Lier. Deze 
werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van een extra laag schone grond  op de tuingedeeltes van 

de kavels. Dit is een milieutechnische 
voorwaarde van de provincie Limburg 
voordat we kunnen gaan bouwen.   
Nu het groeiseizoen in volle gang is, zal 

deze kale vlakte  weer snel een groene 

vlakte  zijn. 

Nieuwe initiatiefnemers van Landgoed de Lage Lier 

Ruud Foppen en Eveline de Rijk 

Even voorstellen: Wij zijn Ruud Foppen (57 jaar, geboren in Beek-Limburg) en 

Eveline de Rijk (56 jaar, geboren in Tilburg) en wij zijn na onze studie Biologie in 

Nijmegen blijven wonen (inmiddels alweer 38 jaar). We hebben samen 2 kin-

deren (Kim studeert Geneeskunde in Maastricht en Mike verdeelt zijn tijd tussen 

zijn studie Psychologie en atletiek in Nijmegen).  

Nijmegen is een superleuke stad met veel voorzieningen en mogelijkheden, voor-

al met opgroeiende kinderen maar na hun uitvliegen, zijn we in een nieuwe fase 

beland met nieuwe mogelijkheden en behoeftes. Met beiden Biologie als achter-

grond en Ruud als gepassioneerd vogelaar en natuurliefhebber, is het niet zo 

verwonderlijk dat we om ons heen zijn gaan kijken, naar een woonomgeving met 

meer natuur. En dan komt er ineens een kans om in de 

fantastische omgeving van de Lage Lier te gaan wonen. 

Een plek waar we tevens bij kunnen dragen aan natuur-

ontwikkeling en -beheer. Een bewuste keus dus voor 

meer natuur om ons heen, samen met mensen die die-

zelfde droom willen waar maken! 

Nog eens 900 boompjes geplant in de hagen. 

In februari en maart zijn door de Lage Lierders nog eens 900 flinke boompjes geplant in de hagen-

structuur van het landgoed. De gemeente Mook, die de reconstructie van de Noordwal afgelopen 

winter stevig ondersteunde met een groensubsidie, heeft opnieuw een duit in het zakje gedaan door 

plantgoed te leveren voor de laatste stukken vlechtheg, die de omlijsting realiseren 

van het stinsenbosje en aansluiting op de houtwal die het sleehellingpad begeleidt. 

De gemeente Malden heeft voor het helen van de toekomstige vlechtheg langs de Lierse 

weg, op de grens van Malden en Mook,  een mooi assortiment haagboompjes aangereikt, 

waardoor de totale haag nu is aangeplant langs de Lierweg. Een prima corridor voor het 

actieve leven van de das.  Het hele plan van hagenaanleg is daarmee grotendeels afgerond. 

Het landgoed wordt nu volledig omgeven door hagen die straks het prikkeldraad gaan ver-

vangen.  

NR. 15, mei 2018 



N 

I 

E 

U 

W 

S 

B 

R 

I 

E 

F 

‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Voorjaar op Landgoed de Lage Lier 

  

Ook op de Lage Lier is het voorjaar  vol uitgebarsten. In 

april werd dit al aangekondigd door een zee van bloesem 

in de fruitboomgaard. Dit is een duidelijk teken dat we 

straks de eerste  pruimen, appels en peren kunnen gaan 

plukken.  

Het toegangsbosje, ons 

“stinsenbosje” stond dit voorjaar vol kleurige voorjaarsbloeiers.  Stinsenplanten 

zijn planten die  als ingevoerde sierplanten  voorkomen op landgoederen, boe-

renhoven en pastorietuinen. Daar handhaven en  verwilderen ze ook. Met buren-

dag afgelopen jaar, hebben we met een heleboel buurtbewoners, met hulp van 

het Oranjefonds, bolletjes en knolletjes in de grond ge-

zet. Dit voorjaar bleek  dat deze stinsenplanten het prima 

doen. Hiernaast staan een paar  voorbeelden van soorten 

die in de bosjes van de Lage Lier gezien kunnen worden 

en die zich vanzelf zullen uitbreiden.   

 
 

 Op dit moment staan vooral de brem en meidoorn in volle bloei: wat een prachtig gezicht! 

Een terugkerend fenomeen is dat het vee van Bennie Rooding, weer ingeschaard is in ons terrein en er weer 

kalveren dartelen in de fruitgaard. 

U kunt ons vinden op www.landgoeddelaglier.nl of  e-mail: info@landgoeddelagelier.nl  of  Landgoed de Lage Lier 

Nog één kavel beschikbaar 

Er zijn op dit moment zeven van de acht kavels op het landgoed bezet.  Hebt u interesse  om mee te doen in 

ons project, waar een achtste gezin van harte welkom is, dan kunt u dit doorgeven aan de Stichting land-

goed de Lage Lier via de email: nieuws@landgoeddelagelier.nl. We nemen dan contact met u op.  


