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HEIDEHELLING 

In het voorjaar  kleurde de heidehelling geel van de 

bloeiende brem.  

Een prachtig gezicht, maar de explosieve opslag van 

brem hebben we dit najaar toch iets moeten remmen. 

Voordat de herder in december voor een intensieve 

begrazingsronde langs kwam met 270 schapen, hebben 

we een groot deel van de brem verwijderd om de op-

bouw naar een gevarieerde heischrale vegetatie op de heidehelling verder te stimule-

ren. 
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DAGJE UIT NAAR MAASTRICHT 

Eindelijk een datum gevonden waarop (bijna) iedereen mee kon met het dagje uit van de Lage Lierders. Dus op 4 novem-

ber geen tochtje naar Landgoed de Lage Lier maar met 17 man op weg naar Maastricht. Maastricht bezoeken zonder te 

starten met koffie en vlaai is onmogelijk dus de rondwandeling van het stadspark naar het centrum werd al snel onder-

broken door een bezoek aan  een café aan het Onze Lieve Vrouwe Plein. Daarna volgde een rondwandeling door de oude 

binnenstad en was het genieten van de mooie oude gebouwen, de basiliek van Onze Lieve Vrouwe, kleine authentieke 

straatjes, de stadsmuur, het vrijthof en de enorme hoeveelheid ornamenten op de stadsgebouwen. Tijdens de wandeling 

kon je luisteren naar Jan die zich had ontpopt tot een wandelende stadsgids en op iedere mooie plek de bijpassende ge-

schiedenis of wetenswaardigheden wist te vertellen. Na de lunch volgde onze laatste bestemming van die dag, het Na-

tuurhistorisch Museum. Het meest spectaculaire in het museum was wel de bottencollectie van de Mosa sauriërs die in 

Zuid-Limburg gevonden zijn.  Naast de overblijfselen van deze giganten waren er ook vele overblijfselen te zien uit de 

mergelgrotten en een grote hoeveelheid opgezette vo-

gels, zoogdieren en insecten. De museumtocht eindigde 

bij de ingang van het museum waar verschillende kleuren 

licht op  de muur een mooi schimmenspel van de Lage 

Lierders vormde. Kortom een heerlijk dagje uit! 

 

LEVE HET LANDGOED  
Deze titel geeft meteen aan waar het publiek in de volle topzaal van de Bastei aan de Waalkade in Nijmegen op donder-
dagavond 13 december 2018 naar mocht luisteren. Drie sprekers vertelden over hun specialisme. Als eerste was daar Paul 
Thissen die vertelde over de interessante ontstaansgeschiedenis in de afgelopen eeuwen van de landgoederen, met name 
in Gelderland. Landgoederen waren bedoeld als gestichte lustoorden, mooi om te zien en fijn om in te wandelen. De keer-
zijde is de praktijk van het beheer. Toen was ‘heer van stand’ Jan van Groenendael aan de beurt. Natuurlijk kun je hem 
een goed uitgelegd verhaal over het Landgoed De Lage Lier wel toevertrouwen. Jan sprak over 8 gewone gezinnen  die 
het avontuur aangingen om samen met elkaar een nieuw landgoed te ontwikkelen in de 21e eeuw.  Voor het inrichten van 
toegankelijke mooie natuur, gebonden aan kwaliteitsafspraken, mag een landgoed gebouw van allure worden gebouwd 
zolang het eveneens voldoet aan kwaliteitsafspraken. Tenslotte hoorden we Kien van Hövel (particulier landgoedbeheer-
der van Landgoed Grootstal bij Nijmegen) haar boeiende verhaal uiteenzetten. Het is niet gemakkelijk een landgoed duur-
zaam te houden door de jaren heen.  Iedere generatie zoekt opnieuw volgens hun eigen visie naar de balans tussen ver-
schillende ontwikkelings– en beheersvormen met een sluitende samenstelling .  Tijdens deze avond mochten liefhebbers 
zich opgegeven voor een rondleiding over het landgoed in Molenhoek  op zaterdagochtend twee dagen later.  
Tijdens de rondleiding op zaterdag was 
het koud, maar desondanks mochten we 
ruim 20 belangstellenden ontvangen met 
koffie en koek, en werd er in een dik uur 
een ronde over het landgoed gemaakt 
onder leiding van Freek en Madeleine. 
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HEGGENVLECHTEN 

Als je 1 km aan heggen aanplant, heb je de handen vol aan het onderhoud. 

Onlangs zijn we onder leiding van Jef Gielen, expert op gebied van cultuurhistorie rond 

vlechtheggen, begonnen met het vlechten van de haag langs het fietspad aan de oostkant 

van het landgoed. 

Vanaf het moment dat het beheerplan voor Landgoed de Lage lier vorm kreeg, was het 

duidelijk dat gemengde hagen daar deel van uit zouden gaan maken. Als afbakening en ter vervanging van prikkeldraad, 

brengt de vogelrijke haag niet alleen een cultuurhistorisch tintje maar biedt hij een keur aan natuurwaarden. Een haag is 

goed voor de biodiversiteit, hij geeft beschutting en levert voedsel voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdie-

ren. Door de gespreide aanleg, tijdens meerdere plantacties over afgelopen jaren, hebben we inmiddels ongeveer een 

kilometer aan heg gecreëerd. De heg boven langs het hellingbos is na 4 jaar rijp om voor een eerste keer ‘beheerd’ te 

worden.  Om een mooie dichte heg te creëren die ook onderin vol begroeid blijft, zijn we begonnen om de struiken te 

buigen en te vlechten. De twijgen zijn nog flexibel genoeg om ze horizontaal te buigen, en door ze tussen de buur-

struikjes heen te vlechten, ontstaat er een ondoordringbare structuur. Op de nieuw gevlochten horizontale takken zullen 

aan de bovenkant weer verticale uitlopers verschijnen.  

Aan de hand van de uitleg van Jef, blijkt het buigen van deze relatief jonge heggen een 

intensief maar aanstekelijke bezigheid. Goede bescherming tegen de doornen van voor-

namelijk de meidoorn struiken voorkomen niet dat je her en der een wondje oploopt, 

maar we hebben de smaak te pakken om komende jaren een groot deel van onze heg-

gen duurzaam te vlechten. 
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Wist u dat? 

 We begonnen zijn met de voorbereidingen van de bouw door aanleg van 

de infrastructuur. 

 Wij binnenkort starten met het uitgraven en aanleggen van de poel.   

 Wij tegenwoordig als Vereniging van Eigenaren door het leven gaan.  

U kunt ons vinden op: 

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

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 


