
Winteronderhoud 

Sinds de vorige nieuwsbrief, zijn we inmiddels door de herfst heen en in het 

winterseizoen terecht gekomen. Het is juist deze tijd, waarin de flora in rust 

is, die geschikt is om verschillende beheermaatregelen uit te voeren. Zo hebben 

we gedurende de afgelopen weken een kleine 100 struiken en boompjes vanuit 

het toekomstige bouwperceel uitgegraven en herplant in het hellingbos. 

 

Knotwilgen 

In het slootprofiel rondom de geheime vallei staan een aantal wilgen die in het verle-

den op verschillende lengtes zijn afgezet. We zijn  begonnen met het knotten van de 

wilgen die hiervoor nog geschikt zijn.  Met de staken en takken die hierbij gerooid 

zijn hebben we inmiddels een aantal houtstapels gebouwd, en met een aantal van die 

staken willen we houtrillen maken. Zo stutten we stapels met 

klein snoeihout dat in lengterichting bij elkaar gehouden wordt. 

Zowel knotwilgen als houtrillen herbergen een schat 

aan biodiversiteit. Tussen de takken wemelt het van de  insecten, 

maar is ook populair bij vele andere diersoorten. Vleermuizen, 

zangvogels, kleine zoogdieren en marterachtigen schuilen er of 

brengen hun jongen groot in de holtes van knotwilgen. Veel vo-

gels (o.a. steenuil) vinden een broedplaats in de pruik van de wilg. Ook de rest van de 

boom biedt dieren een schuilgelegenheid, zoals muizen, marters, padden en salamanders. 

 

 

Opkweken van nieuw plantmateriaal  

Verder zijn we begonnen met het kweken van eigen plantmateriaal voor de inrichting van het natuurterrein de 

komende jaren.. In onze  'kwekerij' zetten we  zaaigoed uit en vermeerderen we struiken en bomen via stekken 

en het enten van fruitrassen op onderstammen van wilde pruim, appel en kers. Komende jaren zullen we dit 

eigen plantsoen in gaan zetten op het landgoed voor heggen, het hellingbos en bijvoorbeeld de fruitgaard.    

 

Jeneverbes 

Michael van Roosmalen, beheerder van Het Limburgs Landschap heeft ons 

recent 3 jaar oude jeneverbesstruiken uit eigen kwekerij gedoneerd.  Het wa-

ren de laatste exemplaren van een groot herintroductie project dat zij samen 

met de Radboud universiteit uitvoeren. Met de Jeneverbes gaat het al jaren 

slecht  vandaar deze reddingsoperatie waar wij nu een onderdeel van zijn 

geworden. We zullen in het terrein dat we voor heischrale vegetatie gaan in-

richten, gaan experimenteren met het inbrengen van Jeneverbes en hun ont-

wikkeling monitoren in het kader van het “red de Jeneverbes” programma. 

 

Enten van kersenbomen 

Met nog een beetje sneeuw op de velden gingen we de kersenboom enten. Veel wilde kersen-

bomen uitgegraven en op 2 bestaande bomen hebben we een andere kers geënt. Dit hebben we 

gedaan door de stam op ong. 1,5 meter af te zagen. Vanuit het snijvlak een taartpunt uit te snij-

den (die wat naar beneden loopt). Hierin kun je dan een takje zetten van een andere kers. Die 

wordt schuin afgesneden en met behulp van band tegen zijn ‘moederboom’ aangetrokken. De 

2 takjes van de kweker waren van een: early rivers kers en van een oktavia. Nu nog ervaren 

hoeveel jaren het duurt voordat er lekkere, grote kersen aan de boom zitten! De takken die van 

de wilde kers afkwamen hebben we op de vaas gezet, waardoor we een tijdje mooie bloesems 

in huis hadden. 
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Grenswal 

Aan de noordgrens van ons Landgoed  bevinden zich restanten van de historische grenswal tussen de provin-

cies Gelderland en Limburg. Jef Gielen, van Gielen Landschapsbeheer en autoriteit op het gebied van hagen, 

heggen en de historie van het heggen-vlechten, heeft ons uitgenodigd voor een wandeling langs een deel van 

het kilometers lange traject van deze historische grenswal. Langzamerhand komen we steeds meer te weten 

over de historische betekenis van deze grenswal en de plannen die Jef heeft om deze interessante grenswal op-

nieuw onder de aandacht te brengen. Daar werken we graag aan mee. Op zondag 15 februari heeft deze gezelli-

ge en leerzame wandeling plaatsgevonden. Op de foto in het midden is aan de horizontaal groeiende tak goed te 

zien dat deze boom vroeger onderdeel was van een heg. Op de foto rechts is zelfs nog te zien waar de tak vroe-

ger geknakt is. 
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Wist u dat? 

 zowel het CRK als het LKM een positief 

advies hebben uitgebracht over de land-

schapsplannen van Landgoed de Lage Lier. 

 vrijwilligers van harte welkom zijn ons te 

komen helpen op het landgoed (meld je aan 

via info@landgoeddelagelier.nl)  

 wij u graag binnen kort op de hoogte wil-

len stellen van de bouwplannen en de land-

schappelijke inpassing van het gebouw 

Terugblik (november, december, januari, februari) 

 November Veel Werkzaamheden in het gebied 

(natuurinrichting) 

 December Oudjaarsbor rel met kampvuur   

 Januari Ontwerp sessie met architecten (landschap en 

gebouw) 

 Februari Overleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(CRK) en overleg met Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) 

over uitwerking landschapsplan 

 Februari Excursie met Jef Gielen langs aardegrenswal 

U kunt ons vinden op: 

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

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

OPROEP: Wie heeft er nog foto’s van vroeger? 

Wij verzamelen oud beeldmateriaal (foto’s, films, artikelen etc.) 

van het gebied waar Landgoed De Lage Lier in ligt.  

Dit beeldmateriaal gebruiken we om de geschiedenis in beeld te 

brengen. Hoe zag het gebied eruit voordat wij het kochten? hoe was 

het? Hoe het is? En hoe gaat het worden? 

De interesse gaat met name uit naar beeldmateriaal van de afgra-

vingsperiode en daarvoor, maar ook zijn foto’s van de skibaan wel-

kom! Heeft u nog foto’s die gemaakt zijn in- of om de kuil tijdens 

de afgraving? Heeft u misschien zelfs nog foto’s van de tijd voor de 

afgraving? Alles is welkom!  

mailto:info@landgoeddelagelier.nl

