
Wist u dat? 
 

 de proefsleuf gevuld met grondwater een experiment is voor de aanleg 

van een amfibieënpoel?  

 u binnenkort persoonlijk het natuurgebied kunt verkennen, door samen 

met een initiatiefnemer op excursie door het gebied te gaan? 

 er aan het einde van dit jaar een keet geplaatst gaat worden voor onder-

houd gereedschap van het landgoed? 

 er op korte termijn containers geplaatst gaan worden voor de opruim-

werkzaamheden van de skimatten, oude ski’s en ander gevonden rom-

mel? 

 de volgende nieuwsbrief veel informatie bevat over het gebouw en de 

architect Vincenth Schreurs? 

      U kunt ons vinden op: 

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

Agenda (september,  

oktober, november 2013) 
 

 23 september gesprek initi-

atiefnemers en Bos en Kuil 

 21 oktober gesprek initia-

tiefnemers en wethouders 

Gemeente Mook en Midde-

laar 

 24 november gesprek initia-

tiefnemers en architect 

 28 november gesprek initia-

tiefnemers, experts, Bos en 

Kuil en Gemeente Mook en 

Middelaar 

Kan een witte skihelling veranderen naar een paars heidelandschap......?  

 

Nu al het afval van de skihelling verwijderd is, kunnen we aan de slag met de plannen voor natuurontwikke-

ling. In het natuurontwikkelingsplan worden de kwaliteiten van het gebied gebruikt om de natuur zoveel 

mogelijk te stimuleren. Zo hebben we voor de voormalige skihelling een gevarieerde heide-structuur in ge-

dachten. Onlangs is er een proefvlak ingericht op de skihelling van ongeveer 100m2 om te bekijken hoe we 

de heide-ontwikkeling een handje kunnen helpen. We hebben het proefvlak eerst vrijgemaakt. De ene helft 

is voorzien van een dunne laag plagsel afkomstig  van heide-herstel activiteiten van Natuurmonumenten uit 

het plan heiderijk. De andere helft is een strook zonder plagsel. Op beide stroken is heidemaaisel van de 

Mulderskop aangebracht, en nu afwachten hoe de vegetatie zich volgend 

jaar zal ontwikkelen! Werken in- en aan de natuur is heerlijk! De handen 

zijn inmiddels uit de mouwen....Dit heide-experiment is een mooie  

eerste aanzet om de natuur te volgen. Zo hopen we, samen met iedereen 

die daar ook lol in heeft, nog heel veel in de natuur op het Landgoed 

bezig te zijn.  

Wanneer u het leuk vindt samen met ons natuur  

werkzaamheden te verrichten u zich kunt aanmelden door het sturen van 

een mail naar nieuws@landgoeddelagelier.nl 

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Natuur Inrichtings- en beheerplan 
 

Met het oog op de natuurontwikkeling op Landgoed De Lage Lier is een 

gedetailleerd inrichtings- en beheerplan in de maak, waarin voor alle 

deelgebieden de specifieke maatregelen voor inrichting en beheer worden vastgelegd.  

De unieke landschappelijke eigenschappen van het gebied zullen zoveel mogelijk versterkt worden. Maar 

ook aanleg en onderhoud van paden, rasters, informatie borden e.d. worden in het beheerplan vastgelegd. Het 

verwijderen van de skimatten en opruimen van restanten van de skibaan zijn een van de eerst uitgevoerde 

‘beheer maatregelen’ van Landgoed de Lage Lier.  

Als initiatiefnemers van het Landgoed kijken we er naar uit om tot in lengte der jaren een prachtig natuurlij-

ke ontwikkeling voor het gebied te garanderen .  
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