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‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Waternood zomer 2018 

Wat was het genieten van het lekkere weer deze zomer. Geen regen, geen kou, buiten 
eten, bootje varen, met blote benen fietsen, daar wordt een mens gelukkig van. Maar 
op het landgoed in de Kuil werd het wel steeds droger en droger en de basiskleur werd 
meer en meer geel. Terwijl het voorjaar redelijk nat was tot half mei, viel daarna geen 
drup meer. De bladeren van de kersengaard hingen er eind meimaand al treurig bij. Om-
dat de kersen pas een half jaar er in staan is toen besloten deze eenmalig te bewateren. 
In juni blééf het droog, het gras verkleurde langzaam tot hooikleur. De natuur kan nor-
maal gesproken wel tegen een stootje, maar redt onze boomgaard het wel? En de hon-
derden-meters-aan-hagen? Toen eind juni een pruimeboom plotseling al haar bladeren 
verloor en de kersengaard ook veel bruin blad kreeg was het devies: bewateren. Dankzij 
het opgepompte grondwater van boer Roording konden we met slang in de hand aan de 
slag. Een bewateringschema voor de boomgaard en de kneephaag zorgde voor uren ‘zen ’in de Kuil. Echter de om-
standigheden in de Kuil veranderden. Kamertemperatuur werd Saharawarm met een gezellig windje erbij.  Het was 
‘hot’! De koeien van Roording begonnen ook ’s avonds veel te drinken en dat allemaal  uit hetzelfde vaatje. Dus het 
bewateren mochten we vanaf dat moment in het ochtendgloren doen. Ook zen! Na 6 weken intensief bewateren 
kregen we 9 augustus weer regen en normale temperaturen. Helaas hebben we de hagen nauwelijks kunnen bewa-
teren, hopelijk zijn de struiken van de hagen, die verkleurd zijn tot bruin, in de winterstand gaan staan en niet ver-
droogd tot levenloos. Nu is het afwachten wat zomer 2018 nog meer geeft. Gelukkig ligt dat niet in onze handen.. 

Fruit in de Kuil 

Het leeuwendeel van het vocht in het fruit is deze zomer afkomstig uit 
de slang. Alle appel- en perenbomen, op één na hebben fruit.  
Enkele pruimenbomen hadden ook fruit maar dat is er al lang afgege-
ten. 

Nieuwe bewoner Marianne Dees stelt zich voor 
 
Geheel onverwachts en ongepland maak ik deel uit van De Lage Lier. Geboren en getogen 
op een boerderij op Zuid-Beveland, zit rust en ruimte diep in mijn genen. Na mijn genees-
kunde opleiding en mijn specialisatie tot huisarts in Utrecht, vond ik in Nijmegen een huis-
artsenpraktijk.  Uiteraard ging ik op zoek naar een huis met een vrij uitzicht waar ik om-
heen kon lopen. Dat vond ik op de Driehuizerweg. Het beloofde blijvend vrije uitzicht 
werd binnen vijf jaar volgebouwd met huizen. Maar het is nog steeds een prachtige plek. 
Het bos is mijn voortuin en ik ben overal binnen 15 minuten. Of het nu mijn praktijk in 
Dukenburg is, mijn werk op de Radboud, mountainbiken, hardlopen of poweryoga, of een terras-
je, alles is vlakbij. Het is het huis van waaruit mijn drie kinderen, Frederike, Wieland en Konradin 
naar de wijde wereld uitvlogen.  Tijdens het eerder genoemde poweryoga vertelde Carla regelma-
tig over “haar Landgoed”. Bomen die gepland moesten worden, handen die uit de mouwen gesto-
ken moesten worden, bestemmingplan perikelen, bouw overleggen met de architect. Zo vroeg ik 
die zaterdag in mei “hoe is het met het Landgoed?”. “Er is nog een bouwkavel” was haar reactie. 
Binnen een maand was ik de eigenaar.  Inmiddels voel ik me er helemaal bij horen: hooien, bo-
men bewateren, watermeloen na gedane arbeid, zelfgemaakte salades aan een picknicktafel, 
koningspage vlinders, wespen, bouwoverleg. En straks een blijvend vrij uitzicht! 
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‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Ree slachtoffers 
 
In de media wordt regelmatig melding gemaakt van problemen voor het wild in Nederland.  
“Alweer een opgejaagd ree dat uit haar lijden verlost moest worden”; Woordvoerders van Natuurbeheeror-
ganisaties spreken van grote en vaak onnodige ergernis in de natuur. Het ree wordt door een loslopende 
hond in zijn rustplaats verstoord, opgejaagd en haar blinde vlucht eindigt vaak tegen een obstakel of raster. 
Helaas hebben we in de afgelopen maanden op ons Landgoed ook 3 van zulke ree-slachtoffers moeten be-
treuren! De wildopzichter bevestigde dat dit dierenleed hoogstwaarschijnlijk door loslopende honden is te 
verklaren. Vaak verklappen verse bijt- en scheurwonden van een hond dat het ree een vreselijk einde heeft 
gehad.   
 
Nog te vaak beseffen hondenbezitters niet hoeveel schade het jachtinstinct van hun loslopende hond aan 
de natuur kan aanrichten.   
Hopelijk kunnen we met z’n allen bewust en verantwoord omgaan met de mogelijke gevolgen van onze 
geliefde huisdieren!  

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

Flora en Fauna in de Kuil 

Zaterdag 22 september, Burendag op Landgoed de Lage Lier 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat mede mogelijk gemaakt wordt door het 
Oranjefonds. 
Op de 4e zaterdag in september komen buurtgenoten samen om elkaar beter te leren 
kennen en iets goeds te doen voor elkaar en voor de buurt. We vinden het leuk om u als 
omwonende of geïnteresseerde op zaterdag 22 september op het Landgoed te ontmoe-
ten. Wij heten u die dag van harte welkom tussen 12.00-17.00 uur. 


