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‘Samen buitengewoon groen’
Een bewoner aan het woord
Inmiddels wonen we nu allen één jaar op deze bijzondere plek. Elk jaar maak ik een foto album
van bezigheden maar ook van de verscheidenheid aan flora en fauna in onze omgeving. Dan kijk
ik terug en denk “wat een mooie plaatjes en wat hebben we afgelopen jaar weer veel bereikt!’. Zo is het openbare wandelpad
geopend met klaphekjes en draad voor de koeien. Op de weg
naar beneden staat een brievenbus en ook een mooie rij laanbomen. Tevens is de weg verlicht door lantaarnpalen. Allemaal
handwerk in onze vrije tijd gedaan door onze groep! Het hier wonen is een voorrecht, dit uitzicht verveelt nooit! Je beleeft de seizoenen hier heel sterk. Wij kijken uit op de poel met bijzondere
vogels omringt met kleurrijke bomen en een grote heuvel in de
achtertuin. Het is natuurlijk ook een prachtige plek om te delen met familie en vrienden, zittend op
je terras midden in de natuur. Het was een lange weg met hobbels en dalen maar er nu wonen, het
beleven en het samenwerken met lieve buren maakt het helemaal goed! Mirjam
Vrijwilligers gezocht
Wie vindt het leuk om de handen uit de mouwen te steken in en voor de natuur?
Op Landgoed de Lage Lier zijn altijd handjes nodig voor onderhoudswerkzaamheden
zoals bijvoorbeeld heggen vlechten, maaien of wilgen knotten. Er wordt in ieder geval
gewerkt op de eerste zaterdag van de maand, altijd onderbroken door een gezamenlijke
koffiepauze en lunch. Wil je aan aantal uren meewerken stuur dan een mail naar
nieuws@landgoeddelagelier.nl. Je bent van harte welkom!

Licht versus Duisternis
Hoe zie jij het licht?
Als lichtpunt in de duisternis of als donkerte die wordt doorbroken door licht?
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Bij licht in het donker kun je denken aan straatlantaarns, lampen die aan zijn binnen in huis, zaklampen, autolampen of je fietslamp die het nou net niet doet in het
donker.
OF: Denk je juist aan het maanlicht in het donker, de sterren, lichtschijnsel van
een heel dorp?
Ook op het Landgoed de Lage Lier wordt verschillend gedacht over ‘gemaakt’
licht!
Kiezen we voor zo min mogelijk licht door de straatlantaarns uit te laten gaan in de nacht. Dit is
goed voor de viervoeters zoals de vos, de das en ook voor de vleermuis. Andere bewoners willen
toch graag zien waar ze fietsen of lopen ook midden in de nacht. We hebben bewoners met nachtdiensten. Op de fiets wil je graag zien waar je naar toe moet gaan. Door middel van vergaderingen
komen we vaak tot consensus.
Dit is een tipje van de sluier waar iedereen op het Landgoed een eigen mening over heeft en waar
we na wikken en wegen een besluit over nemen!

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

Landgoed de Lage Lier
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‘Samen buitengewoon groen’
Help! Hond in de pijp
Op een zondagavond eind november van het vorig jaar stond plotseling de (vrijwillige) brandweer
op een deel van het landgoed. Wat bleek? Ze waren uitgerukt na een oproep van een wandelaarster waarvan de hond een dassenpijp was ingelopen. Na veel vruchteloze pogingen om hem er
uit te krijgen met roepen en lokken door het aanbieden van stukjes vlees moest de brandweer redding bieden. Aanvankelijk zat de hond, een teckel (Duits: Dachshund) niet zo diep en was de hoop
dat met het enigszins vergroten van de opening en het er in kruipen van een lenige brandweerman
de hond zou kunnen worden gepakt. Maar de uitvoering bleek weerbarstiger want de hond kroop
dieper weg. Nu is het verstoren van een dassenburcht verboden en verder uitgraven stond daarmee
op gespannen voet dus ontstond er discussie over hoe nu verder. Het bellen van professionals voor
advies, waaronder Das en Boom, was aanvankelijk niet succesvol. De pijp waarin de hond zat is
een van de vele die in dat deel van ons landgoed zitten. Hij maakt deel uit van een kleine, lang ongebruikte burcht. Recent was er echter weer activiteit vastgesteld. De hoofdburcht met veel activiteit
zit op zo’n 100 meter hier vandaan.
Uiteindelijk is besloten om een deel van de pijp bloot te leggen om toch dichter bij de hond te komen. Na langere tijd besloot de hond dat het welletjes was en liet zich grijpen. Later contact met
Das en Boom maakte duidelijk dat de beste strategie bij ‘hond in pijp’, is om toch rustig af te wachten. De honden schijnen altijd uit zichzelf terug te komen.
Uiteraard zijn we blij dat het met de hond goed is afgelopen. Minder blij zijn we met de, gelukkig
geringe, aangerichte schade aan de burcht. Het bleek een goede les voor
de brandweer en Das en Boom. Die laatste partij gaat nu een duidelijk protocol opstellen voor hoe te handelen in dit soort situaties en gaat brandweer
en andere partijen daarvan op de hoogte stellen.
Wij hebben ons naar aanleiding van dit incident gerealiseerd dat we extra
maatregelen moeten nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Niet alleen was dit voor de hond en de eigenaar niet fijn, maar ook niet voor de
das, niet voor de brandweermensen en zeker ook niet voor ons. Wij dragen
immers verantwoordelijkheid voor het welzijn van de das op ons terrein (ook
wettelijk!). Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen hun hond daar los
laten lopen. Maar dat blijkt geen vanzelfsprekendheid. We gaan daarom dit
voorjaar, in samenhang met het verzetten van hekken en het verleggen van
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