
N 

I 

E 

U 

W 

S 

B 

R 

I 

E 

F 

Even een terugblik 
 
Het is bijna niet meer voor te stellen met de hoge temperaturen van deze maand, maar nog geen 6 maanden 
geleden was het landgoed nog bedolven onder een laag sneeuw. Alle bewoners van Landgoed de Lage Lier had-
den voor de zekerheid de auto boven geparkeerd, na de voorspelling dat er ’s nachts een lading sneeuw zou 
vallen en dat was maar goed ook. Na de hevige sneeuwval konden we even niet meer naar boven rijden.  
De volgende dagen herleefden honderden mensen met de slee of snowboard oude tijden en zowel ouderen als 
jeugd hadden de grootste lol ondanks de strenge Corona beperkingen, die in februari nog van kracht waren. 
Hoe bijzonder was het voor de bewoners om meteen de eerste winter zo te mogen genieten van sneeuwpret op 
het landgoed.  
Voor de mens was het goed toeven in februari, maar voor de dieren (vooral de vogels) was het een lastigere 
periode. Er zijn voerplekken gecreëerd voor de vogels. Niet alleen de wat bekendere soorten zoals enorme hoe-
veelheden vinken, ook  vogels die zich wat minder vaak laten zien zoals het vuurgoudhaan, goudvink, houtsnip 
en keep waren met regelmaat in de buurt van de voerplekken te vinden. Wat een rijkdom! 
Hopelijk is dit een winterbeeld dat we vaker gaan meemaken, maar nu gaan we eerst genieten van de zomer. 

Vergroening 
 
Nu de verhuizing achter de rug is en de huizen goed bewoonbaar zijn, ligt de nadruk op vergroening van de  di-
recte omgeving van het gebouw. Bij ieder huis zijn groene daken aangelegd die nu in volle bloei staan, stuk voor 
stuk schilderijtjes vol kleur. 
In de eerste fase zijn de bouwvlakken geëgaliseerd en is er reliëf aangebracht volgens plan. De niet begroeide 
delen zijn overeenkomstig het plan ingeplant met jonge boompjes en er is ingezaaid met een combinatie van 
gras, wilde plantensoorten en rogge. Her en der zijn klimplanten geplaatst tegen de muren zodat het aanzicht 
van het gebouw de komende jaren vooral groen wordt.  De bewoners zijn druk in de weer met de inrichting van 
de tuinzone, ieder naar eigen inzicht maar passend binnen de natuurlijke uitstraling van gebouw en omgeving. 
Op het binnenplein is een mooie meerstammige Japanse honingboom geplaatst als middelpunt van het gebouw.  
Op de agenda staat nog de verdere ontwikkeling van de tuinzone en een groene pergola ter afscherming van de 
huizen. In het najaar komen er laanbomen langs de toegangsweg. 

 

                   ‘Samen buitengewoon groen’ 

NR 23 juli 2021 

 

Klaverpad is opengesteld! 
Wist u dat u nu, via klaphekken, door het veld van Landgoed de Lage Lier van Molenhoek naar Malden kunt lo-

pen? U bent van harte uitgenodigd deze mooie wandeling te maken! (honden aan de lijn). Vele mensen hebben 

de weg al gevonden en hopelijk geniet iedereen net als wij van de mooie omgeving.  
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Wakker worden op de Landgoed de Lage Lier 

 

Op een dag is het zover. In de acht woningen van woonensemble Landgoed de Lage Lier worden de bewoners, in 
leeftijd variërend van 10 tot 75 jaar, ieder in hun eigen sfeer wakker. Waar de woningen aan de buitenzijde een 
gezamenlijke uitstraling hebben, heeft elke woning binnen een verrassend eigen sfeer.  
Uiteraard komt dit omdat iedere bewoner haar of zijn eigen sfeer het huis binnenbracht, met een grote verschei-
denheid aan materialen, kleuren, meubelen, verlichting en decoraties. Het is meer dan de keuzes die bewoners bij 
het inrichten maakten, iedere woning heeft een andere oriëntatie met een andere lichtinval en een uniek uitzicht 
op de omgeving. Licht en uitzicht komen in elke woning op een andere manier samen en drukken zo in sterke mate 
een stempel op de sfeer.  
Het spel van invallende licht en zicht op de omgeving wordt versterkt door de omlijstingen van de ramen. De in 
hoogte en breedte variërende ramen en kozijnen kaderen vanuit de woningen panorama’s die doen denken aan 
vergezichten van Hollandse Meesters.  
Zo wordt de ruimte van het landschap de woning binnengehaald. De hoge plafonds versterken het gevoel van ruim-
te. Bij binnenkomst is een bijna serene rust voelbaar. De geluiden van buiten worden gefilterd door de ramen, ver-
dwijnen in de westelijke verte of worden geabsorbeerd door de hoge wal in het noorden en oosten. Een uitzonde-
ring vormen stormachtige westelijke winden die herinneringen oproepen aan wonen aan de kust.  
Wakker worden op Landgoed de Lage Lier is meer dan wakker worden in een nieuw huis met strakke vloeren, een 
nieuwe keuken en badkamer. Het is thuiskomen. 

Voorjaarsbloei 
 
Door het koude voorjaar hebben we extra lang van de voorjaarsbloei kunnen genieten. De stinzen planten die in 
bossen bij landgoederen thuis horen, zoals de maagdenpalm, vogelmelk, wilde tulp en de zeldzame zwarte rapun-
zel, waren daardoor lang te bewonderen. Het warme weer dat volgde, heeft een explosie van groei en bloei ge-
bracht. Na drie zeer droge zomers leek het of de natuur wat had in te halen. In de weilanden bloeien overal de ro-
zen, de hondsroos maar ook de eglantier, grassen en kruiden staan manshoog in de wei en de koeien kunnen deze 
groei niet meer weg eten. Dat zorgt voor nog meer afwisseling en soorten die we al een tijdje niet meer zo vaak 
zagen. Deze grijpen nu hun kans zoals beemdkroon, zwolse anjer, kleine ratelaar en perzikbladig klokje. De kleuren 
van bloeiende kruiden wisselen af in de tijd , en geven elke week weer een ander beeld.   
Meest spectaculair zijn de ontwikkelingen in onze waterplas waar zich in amper 
drie jaar tijd een prachtige oevervegetatie heeft ontwikkeld. Ook op het land is de 
soortenrijkdom van planten enorm verbeterd. Er zijn tot nu toe 377 wilde planten-
soorten aangetroffen, 36% meer dan toen we in 2017 zijn begonnen met registre-
ren. Het  beheer van de natuur wat we zorgvuldig uitvoeren begint zijn vruchten af 
te werpen. 

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