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‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap”
Regen
De droogte van de afgelopen 2 jaar laat zijn sporen na, ook op het Landgoed. Vooral de nieuwe aanplant, die nog niet in staat is om vocht uit de diepere lagen te bereiken, is afhankelijk van voldoende
water.
Gelukkig hebben we vorig jaar aan de zuidkant van het Landgoed, met water van boer Roording veel
jonge aanplant levend door de droge zomer kunnen krijgen. Maar bewateren was niet overal mogelijk; zo zijn er in 2018 honderden eikjes
op de grenswal bezweken.
Ook dit jaar sloeg de droogte toe. Dat geldt zeker ook voor de aanplant
van 4000 stuks meidoorn die sinds dit voorjaar de contouren van het
wandelpad door het grasland markeren. Omdat het gedurende de
maanden mei, juni en juli nauwelijks regende en de temperaturen stegen tot recordhoogtes, zijn we ook dit jaar erg blij met de hulp van
boer Roording en zijn dochter. Met 2 watertanks voorzien ze het lint
van meidoorns van water. Ook de nieuw aangelegde waterpartij biedt
uitkomst voor het bewateren van een aantal verplante solitaire bomen
in het veld; er zijn al heel wat emmers uit de poel naar de bomen overgeheveld.
Zo proberen we onze kostbare jonge landschapselementen zo goed mogelijk te sparen.
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Wandelpaden in ontwikkeling
Onlangs is er in de Zuid–West hoek van het landgoed (‘de Uithoek’ genoemd) een nieuw wandelpad
gecreëerd dat dient als vervanging van het pad dat onderlangs het talud met de bamboe liep. Door
langs dit talud meer rust te creëren zien we er toenemende activiteiten van de das en vos. Mooi om
deze natuurlijke ontwikkelingen verder kansen te bieden.
Wanneer de woningen klaar zijn, zal ook het nieuwe pad door het veld worden opengesteld voor
wandelaars. De contouren van dit pad zijn inmiddels beplant met een dubbele rij meidoornstruikjes.
Uiteindelijk kan de wandelaar straks via de informele slinger van Malden naar Molenhoek lopen.
Regelmatig spreken we tijdens onze aanwezigheid in het veld, met bezoekers van het Landgoed. We
horen graag ervaringen en ideeën over het landgoed en de paden. Daarom organiseren we later dit
jaar een bijeenkomst, waarvoor buren en gebruikers van de wandelpaden uitgenodigd zijn.
U kunt zich tot eind september hiervoor aanmelden met een mailtje aan: info@landgoeddelagelier.nl.
Details volgen.
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‘Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap”
Update bouw
De voorbereidingen voor de bouw van het woonensemble zijn in juli gestart. Als eerste is
begonnen met het grondwerk. Dit bestaat uit het op hoogte brengen van ’het maaiveld’,
het uitgraven van het cunet voor de fundering en het daarna
het opvullen met zand.
Inmiddels is ook de toegangsweg voorzien van een asfalt laag.
Dit is nodig om de vrachtwagens met materialen veilig naar
beneden en weer naar boven te kunnen laten rijden.
De volgende fase is het storten
van de fundering, die gepland
staat voor september en oktober. Het streven is dat de woningen in oktober 2020 worden opgeleverd door onze aannemer, waarna het interieur van de woningen en inrichting
van de tuinzone rond de woningen op de planning staat. In de komende nieuwsbrieven
zullen we verslag blijven doen van de voortgang.

Bouwterrein niet betreden
Zoals hierboven beschreven zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw op de
Lage Lier in volle gang.
Het bouwterrein onder in de kuil, dat al niet tot het vrij te betreden deel van het gebied
behoort, is gevaarlijk gebied tijdens de bouw en zal daarom worden afgezet.
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U kunt ons vinden op www.landgoeddelaglier.nl of e-mail: info@landgoeddelagelier.nl of

Landgoed de Lage Lier

