
HOUTSTAPELEN 
Er is een begin gemaakt met stapelen van brandhout. In het dieper gelegen gedeelte van de kuil was de afgelopen tijd een 
grote berg met boomstammen en takken verzameld. Dit hout is afkomstig van de beheersmaatregel  “Het met beleid ver-
wijderen van de exoot Amerikaanse vogelkers” en van bomen die gekregen zijn van anderen. Met een kloofbijl en motor-
zaag hebben we dit tot mooie stapels brandhout gevormd. 
VERWIJDEREN SKIMATTEN 
In het afgelopen jaar zijn er zowel skimatten als ski-onderdoeken gevonden op het landgoed. Dit is tijdelijk gedeponeerd 
in het lager gelegen gedeelte. Het was veel werk om alle matten van aarde te ontdoen. Alle honderden skimatten zijn nu 
afgevoerd en de eerste partij onderdoeken van maar liefst 855 kg is ook opgeruimd! 
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HEIDE  
Precies een jaar geleden is op de voormalige skihelling een proefvak aangelegd voor het ontwikke-
len van heide. Dit voorjaar bleek tussen de opkomende grassen en kruiden nog niets te bespeuren 
zijn. Pas tegen de zomer zijn de eerste fragiele plantjes ontdekt. Nu, een jaar later, staan de heide-
plantjes her en der over het proefvak verspreid waarvan de grootste nu circa 15 cm groot zijn. Zelfs 
vier van deze eenjarige planten dragen al bloem en dus zaad. Een geslaagde proef! 
Heidezaad is een zogenaamde ‘koudekiemer’. Dat betekent dat de zaden eerst een koudeperiode 
moeten hebben doorgemaakt voor ze kunnen kiemen. Lage temperaturen, sneeuw en regen bewerkt 
het zaad dusdanig dat ze in de daarop volgende lente willen ontkiemen. Mogelijk heeft de zachte 
winter van vorig jaar het ontkiemingsproces later op gang gebracht en zijn de plantjes aan het begin 
van de zomer opgekomen. 

Door het behaalde resultaat is het proefvak begin oktober verder uitgebreid. Circa 1/5 van de totale helling is ontdaan van 
de bovenlaag met vegetatie en is de ‘kale’ helling bedekt met een laagje heideplagsel, dat door Natuurmonumenten be-
schikbaar is gesteld. In samenwerking met Staatsbosbeheer is het heidezaad verzameld op de heidegebieden in de directe 
omgeving. Nu wachten op een natte en koude winter zodat aankomende lente de eerste heideplantjes opkomen. 

NR. 25 oktober 2014 

ZA 8 EN ZO 9 NOV : 

 VRIJWILLIGERS GEZOCHT !!!  

Op zaterdag 8 en zondag 9 november   
Werken we weer 2 dagen op het landgoed. 
We gaan dit weekend o.a. verder met on-
kruid verwijderen, ski-ondermatten van 
aarde ontdoen, heggen bijplanten en boom-
pjes verzetten. 
U bent van harte welkom ons hierbij te 

helpen. Elk uurtje is meegenomen. We zijn 

aanwezig vanaf 9.00 uur. 

Vragen hierover kunt u stellen op 

nieuws@landgoeddelagelier.nl 

Wist u dat? 
 Er in de volgende 

nieuwsbrief dit keer 
echt een stukje zal staan 
over de aardengrenswal 
aan de noordzijde, die 
de grens aangeeft tussen 
Limburg en Gelderland. 

 De vos gespot is op het 
landgoed en daarnaast 
er regelmatig enkele 
reeën en dassen ver-
schijnen.  

Terugblik (juli, augustus, september, 
oktober 2014) 
 Juli Excursie met architect Vin-

centh Schreurs naar o.a. het Hedge 
house in Wijlre, en naar Hombroich 
(Duitsland) 

 Augustus Excursie door  Landgoed 
De Lage Lier voor buurtbewoners 

 September Presentatie gebouw 
door architect Vincenth Schreurs. 
Zaden verzamelen voor gebied 

 Oktober 2e fase heide-
ontwikkeling 

U kunt ons vinden op: 

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

“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 


