


Algemene ledenvergadering  
Bos en Kuil 

Welkom 

 

12 februari 2009 



Bestuur Bos en Kuil 

 Tom van Weert (voorzitter) 

 Freek Hagemeijer (vice-voorzitter) 

 Sjoerd Aertssen (secretaris; aftredend) 

 Tijn Kwaaitaal (penningmeester) 

 Henk Blaauw (bestuurslid) 

 Madeleine van Mansfeld (bestuurslid) 

 

 Jan Paul Bevoort (adviseur communicatie) 

 



2. Verslag Algemene 
Ledenvergadering 2008 



Uitwerking ingebrachte ideeën openbaar deel ledenvergadering 2008 

Bestuur Bos en Kuil 

 Landschapsveiling in de Kuil 

 Betrek de regionale bestuurders; omwonenden met relaties 

inschakelen 

 Interactieve website ontwikkelen (website is verbeterd, maar niet 

interactief) 

 Reguliere deelname op raadsavonden door een clubje omwonenden 

 Hangjongeren betrekken bij het gebied (project Speeldernis) 

 



Uitwerking ingebrachte ideeën openbaar deel ledenvergadering 2008 

Bewoners 

 Het opruimen van zwerfvuil (Initiatief omwonenden) 

 Geologisch leerpad (Initiatief H. Blaauw) 

 Landschapselementen aanbrengen als focuspunt: Labyrint 

(Initiatief E. Oude Vrielink) 

 

 



Uitwerking ingebrachte ideeën openbaar deel ledenvergadering 2008 

Gebiedsproces gemeenten 

 Dialoog aangaan met huidige landgebruikers, agrariërs, 

projectontwikkelaars en privé eigenaren. 

 Draagvlak creëren; discussie voeren op het burger niveau. 

 “Bill board “ over ontwikkelingen in het gebied 

 Gesprekken met eigenaren over hun hekken 

 Boomhagen in plaats van hekken 

 Streekeigen producten produceren 

 



3. Jaarverslag 2008 
 

 

 

 

 

 

 

Overige activiteiten: 

Excursies 
Volgende excursie: mei 2009 

Ommetje Bos en Kuil 
Opening: zaterdag 18 april 2009 



Ommetje Bos en Kuil 

Met dank aan: 

 

Albert Brouwer 

Tijn Kwaaitaal 

Marian Bax 



4. Financieel jaarverslag 2008 

Benoeming 

kascommissie 2009 



Verslag kascommissie 

Leden van de kascommissie 2008: 

  

  De heer Kees Lemmens 

 

  De heer Jos Smit (aftredend) 



Benoeming kascommissie 2009 



5. Bestuurssamenstelling 

Sjoerd bedankt! Vacature  



6. Gebiedsontwikkeling 
Tussengebied Malden-Molenhoek 



Stand van zaken gebiedsproces 

 Concept-gebiedsvisie gepresenteerd op openbare 

avond 22 januari; verslag op website Lierdal 

 

 Stuurgroep (wethouders en projectleiders) maakt op 

grond van de reacties  concept-gebiedsvisie 

 

 B&Ws nemen concept-visie (eventueel aangepast) 

over 
 



Politieke besluitvorming 
De race is nog niet gelopen! 

 Bespreking Raadscommissie Grondgebied Heumen:  

   Maandag 9 maart (of dinsdag 14 april)  

 Bespreking Raadscommissie Grondgebied Mook:  

   Woensdag 25 maart (of 22 april) 

 

 Besluitvorming Gemeenteraad Heumen:  

   Donderdag (26 maart of) 23 april 

 Besluitvorming Gemeenteraad Mook:  

   Donderdag 9 april (of 7 mei) 

 

 Daarna uitwerking Gebiedsvisie in Structuurplan  

 of Bestemmingsplan 

Wees er bij  

en laat uw mening blijken! 





Wat was inbreng Bos en Kuil? 



Wat vindt Bos en Kuil ervan? 

 

 

 Bestuursstandpunt geformuleerd aan de 

hand van lijst met criteria (zie flap) 

 



Beoordelingscriteria Bos en Kuil 

 Behoud openheid 

 Vergroting toegankelijkheid 

 Vergroting biodiversiteit 

 Landschapsverbetering 

 Natuur- en landschapsbeheer duurzaam geregeld 

 Vergroting sociale controle 

 Betrokkenheid alle belanghebbenden 

 Geen toename bouwvolume 

 Geen verstoring balans licht/donker 

 Geen vergroting overlast 



Wat vindt Bos en Kuil ervan? 

 Bestuursstandpunten per deelgebied: 

– Worden nu gepresenteerd 

– Staan ook op flappen 

 Daarna: uw mening 

 Standpunten stickeren onder leiding van 

Madeleine van Mansfeld 

 Nabespreking 

 



Gebiedsvisie: Drie deelgebieden 

 

Deelgebied 1: Maas-Waalkanaal 

 

Deelgebied 2: Rijksweg 

 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 1: Maas-Waalkanaal 

Zandwinning  

economische drager 

Landgoederen tegen 

industrieterrein Sluisweg 

Struinen langs de dijk 

Ondiepe plas 

Duurzame invulling voor 

recreatie 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 1: Maas-Waalkanaal 

Open agrarisch landschap 

Landgoederen 

Industrieterrein Sluisweg 

Spoorbrug Mook 

Op termijn: 

Woningen ipv 

loods 

Veehouderij 

verplaatst naar 

dijk 



Wat is een nieuw landgoed? 

 

Een nieuw landgoed is  

90% vrij toegankelijk 

en beslaat een gebied van 

5 tot 10 hectare groen  

met daarop  

één gebouw of een beperkt aantal wooneenheden 



Mening bestuur B&K 

 Landgoederen zijn buffer langs industrieterrein Sluisweg 

aansluitend op Immenhof en Raaf: toegankelijkheid 

gewaarborgd en duurzaam beheerd; natuurcorridor naar kanaal 

 Landschap blijft open rivierlandschap 

 Recreëren langs dijk wordt aantrekkelijker 

Let op: 

 Veehouderij moet duurzaam gemoderniseerd: 

– Combineren met landschapsbeheer 

– Geen toename overlast 

 Geen toename bouwvolume als bloembollenbedrijf op  

 termijn vervangen wordt door woningen 

 Woningen langs dijk mogen zicht niet belemmeren 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 2: Rijksweg 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 2: Rijksweg 

Krachtige laan met mooie bebouwing 

Volkstuinen op 

plek kweker 

Herstructurering 

industrie naar 

wonen en werken 

Woningen langs 

dijk 

Laanstructuur 

Rijksweg 

benadrukken 

Oversteek voor 

mens en dier 

Verbeteren 

bebouwing 



Mening bestuur B&K 

 Uitstraling Rijksweg als laan wordt verbeterd: 

– Door extra beplanting 

– Door verbetering bebouwing (villa’s) 

 Oversteekbaarheid (toegankelijkheid) wordt verbeterd: 

– Oversteekeilanden voor voetgangers en fietsers 

– Onderdoorgang voor klein wild 

 Industrieterrein wordt opgewaardeerd: landschap aantrekkelijker 

 Recreëren langs dijk wordt aantrekkelijker 
 

Let op: 

 Risico toename bouwvolume 

 Woningen langs dijk mogen zicht niet belemmeren 

 

 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3: Tussen de kernen 

Duurzame invulling met 

recreatie en zorg 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3: Tegen Malden aan 

Stadspark met rijhal 

 

Kleinschalig 

cultuurlandschap 

Rijhal 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 

Gericht op natuur en landschap 

Landgoed 

Tegen Malden aan 

Rijhal 



Mening bestuur B&K 

 

 Landgoed is buffer langs de rand van 

Malden: toegankelijkheid en openheid 

gewaarborgd, duurzaam beheerd 
 

Let op: 

 Toename bouwvolume 

 Onbelemmerde zichtlijnen 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3:Tegen Molenhoek 

Duurzame invulling voor 

recreatie en zorg 

Zorg-Leef centrum 

Zandwinning  

economische drager 

Natuurontwikkeling 

door zandwinning 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 

Veehouderij 

met  

landschaps- 

beheer 
Tegen Molenhoek aan 



Mening bestuur B&K 

 

 Melkveehouderij als buffer langs de rand van 

Molenhoek 

 Kleinschalig, open cultuurlandschap 

duurzaam beheerd; beter toegankelijk 

 “Koe in de wei” 
 

Let op: 

 Moet duurzaam te exploiteren zijn 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3: Kleine Lier 

Duurzame 

natuurontwikkeling 

gekoppeld aan recreatie 

Manege 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 

De Kleine Lier 

Landgoed 

Bosrand meer het gebied in 

Heide ontwikkeling 



Mening bestuur B&K 

 

 Met landgoed is toegankelijkheid gewaarborgd, 

evenals duurzaam beheer 

 Alternatief voor blijkbaar niet levensvatbare manege 

 Heideontwikkeling past goed (biodiversiteit) 
 

Let op:  

 Geen aantasting mooie bosrand 

 Natuurontwikkeling en natuurbeheer moeten  

 voorop staan 

 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3: Sportcentrum 

Handhaven functie sport 

en recreatie 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 

Sportcentrum 

Landgoed 

Bosrand meer het gebied in 

Heide ontwikkeling 



Mening bestuur B&K 

 

 Verplaatsen sportcentrum pas op lange 

termijn mogelijk een optie 

 Tot die tijd:  

– Bevorderen betere inpassing in landschap 

– Verplaatsing hekken waar mogelijk 

– Van hek naar haag 
 

Let op: 

 Geen nieuwe zendmast 

 



Wat was inbreng Bos en Kuil? 
Deelgebied 3: de “Kuil” 

Duurzame invulling voor 

recreatie 

Bezoekerscentrum 

Gradiëntenlandschap 

met hoge biodiversiteit 



Gebiedsvisie LOS 

Deelgebied 3: Tussen de kernen 

De “Kuil” 

Landgoed 

Bosrand meer het gebied in 

Heide ontwikkeling 



Bestuur Bos en Kuil:  
De Kuil moet open blijven 

 Landgoed is middel om duurzaam beheer te 

garanderen en geen inrichtingsdoel 

 Er ligt een voorbereidingsbesluit natuur (gemeente 

Mook) op de Kuil (10 hectare) 

 Dan geen sanering geconstateerde vervuiling nodig 

 Gradiëntenlandschap moet gehandhaafd voor 

soortenrijkdom; de bosrand moet naar binnen, niet 

naar buiten 

 Heidevorming is mogelijk 



Bestuur Bos en Kuil:  
De Kuil moet open blijven 

 

 Landgoed is middel om duurzaam beheer te 

garanderen en geen inrichtingsdoel 

 

Alternatief: 

 Verwerf het terrein via landschapsveiling 

 Overdracht aan Natuurmonumenten  duurzaam 

natuurbeheer geregeld 



Uw mening 

 

 

 

 Standpunten stickeren onder leiding van 

Madeleine van Mansfeld 



Openbaar deel: rond 20.30 uur 

Landschapsbeheer: de sleutel naar onze 

natuur 

Prof. dr. Jan van Groenendael (Gegevensautoriteit 

natuur) 

Uw aller-individueelste (ecologische) bijdrage 

aan het Lierdal 

Creatieve sessie 

Madeleine van Mansfeld (Bos en Kuil) 

 



Pauze: Werkgroepen 

 Landschapsverbetering (Sjoerd Aertssen) 

 

 Natuurontwikkeling in de Kuil (Freek Hagemeijer) 

 

 Beleef het Tussengebied  

– Ommetjes (Albert Brouwer) 

 Opening ommetje: zaterdag 18 april 2009 

 Help mee er wat leuks van te maken 

– Excursies (Henk Blaauw en Freek Hagemeijer) 

 Volgende excursie: mei 2009 

 



Politieke besluitvorming 
De race is nog niet gelopen! 

 Bespreking Raadscommissie Grondgebied Heumen:  

   Maandag 9 maart (of dinsdag 14 april)  

 Bespreking Raadscommissie Grondgebied Mook:  

   Woensdag 25 maart (of 22 april) 

 

 Besluitvorming Gemeenteraad Heumen:  

   Donderdag (26 maart of) 23 april 

 Besluitvorming Gemeenteraad Mook:  

   Donderdag 9 april (of 7 mei) 

 

 Daarna uitwerking Gebiedsvisie in Structuurplan  

 of Bestemmingsplan 

  



Openbaar deel: rond 20.30 uur 

Landschapsbeheer: de sleutel naar onze 

natuur 

Prof. dr. Jan van Groenendael 

(Gegevensautoriteit natuur) 

 

Uw aller-individueelste (ecologische) bijdrage aan het 

Lierdal 

Creatieve sessie 

Madeleine van Mansfeld (Bos en Kuil) 

 



Uw aller-individueelste (ecologische) 
bijdrage aan het Lierdal 

Herstel 

Beheer en onderhoud  

Inrichting 

Onthekken-Hekken 

Educatie 

Onderwijs  

Lobbywerk 

Politiek actief 

Monitoring  

Creatief 

Sportief 

 

Fysiek 

Organisatorisch 

Kennis-Communicatie 



Toelichting 

 In het Tussengebied tussen Malden en 
Molenhoek willen wij als omwonenden natuur 
en landschap beleven.  

 Wij kunnen er al wandelend van genieten, 
maar ook intensiever beleven door stukjes 
groen te adopteren, heggen te restaureren, 
anderen rond te leiden.  

 Wat wordt “uw aller-individueelste 
(ecologische) bijdrage aan het Lierdal”?  

 



Instructie  

• Bespreek in de groep uw 
bijdrage/bijdragen 

• Maak in keus een of twee 
bijdragen die u iets verder wilt 
uitwerken  

     (er is genoeg papier)  

• Geef een titel/motto 

• Schrijf een korte toelichting 

• Schets/verbeeld uw initiatief 

• Individueel of coalitie 

• Wat zijn concrete acties op 
korte termijn 

• Steun van B &K nodig  

• Ophangen en presenteren 

  Verhaal 

  Omschrijf uw individuele bijdrage(n)  

  Kansen-hindernissen 

Titel-Motto 

Concrete 

acties:  

 

 

Steun van B&K 

nodig: ja/nee 

 

Wie: 

Individueel (I) of Coalitie (C)  

Wanneer start: 

Namen 

deelnemers 

beeld 



  

De Creative Commons  

Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie  

is van toepassing op dit werk.  

 

 

Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ 

om deze licentie te bekijken. 


