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“Duurzaam, natuurlijk en toegankelijk landschap” 

Extra leden vergadering Vereniging Bos & Kuil  

Uitslag extra ledenvergadering Bos en Kuil: "Samenwerken" 
Donderdagavond, 4 juni 2015, was er een extra ledenvergadering van de vereniging Bos 
en Kuil met als enige agendapunt Landgoed De Lage Lier. 
Deze avond had tot doel om de leden te informeren over de landgoedplannen en als ver-
eniging hierover een standpunt in te nemen. Tegenwerken, gedogen, samenwerken en 
geen mening. Na diverse presenta-
ties, waarbij voor- en tegenstan-
ders ruim de gelegenheid hebben 

gehad om hun mening kenbaar te maken, volgde de 
stemming. De uitslag was overweldigend: 18 tegenwer-
ken, 5 gedogen, 75 samenwerken, 2 geen mening en 1 
ongeldige stem. 
 
Wij zijn trots op de uitslag en gaan graag de samenwer-

king aan met vereniging Bos en Kuil om het gebied nog 

mooier te maken. 

De bestrijding van Japanse Duizendknoop, een agressieve woekeraar, die 
volgens de wet bestreden moet worden, verloopt naar wens. De grootste kloon 
langs het toegangspad lijkt zo goed als bestreden. Binnen het begraasde deel van 
het terrein waar deze plant ook voorkomt, hebben we de jonge scheuten gemaaid. 
Door te maaien en begrazen (de koeien vinden het lekker) put je reserves in de 
wortelstokken uit, waardoor ook deze groep van Japanse duizendknoop, lang-
zaamaan teruggedrongen wordt. 

 

De herplant van eiken, kardinaalsmuts, rozen en zoete 
kriek van het te bebouwen deel naar de boshelling is goed 
geslaagd.  Ondanks de droogte  lijken zo’n 50% van de 
boompjes aangeslagen te zijn. 
Dat geld niet voor de heide proef fase 2, waar door het dro-
ge voorjaar de kieming van het heidezaad nog niet heeft 
plaatsgevonden. Gelukkig kan het gestrooide zaad lang in 
de bodem overleven, zodat we hopen op een nat najaar 
waar de kieming alsnog plaatsvindt. We zullen wel een 
handje moeten helpen door gras en dergelijke te wieden. 

Wist u dat? 

 Er Bonte spechten zijn geboren op het landgoed. 

 De jonge Mispels die verspreid zijn geplant in het gebied goed aange-

slagen zijn, en zich tussen de bramen door naar boven wurmen.  Deze 

soort, eigen aan het Rijk van Nijmegen krijgt hier ook zijn plaats. 

 De aankomende 

periode het woon-

ontwerp verfijnd zal 

worden. 

Terugblik (maart, april, mei, 

juni) 

 4 juni  Extra ledenvergade-

ring Vereniging Bos & Kuil 

over Landgoed de Lage Lier 

 10 juni Excursie raadsleden 

gemeente Mook & Middelaar 

 11 juni  Raadsvergader ing 

over verkoop 2,5 hectare ge-

meentegrond aan Landgoed de 

Lage Lier 

 U kunt ons vinden op: 

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

Mispel Spechtennest 

Japanse Duizendknoop 

Van         naar …. 


