
Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

Dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur 

De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek 

 

Agenda ledenvergadering, aanvang 20.00 uur 

1. Welkom, opening 

2. Notulen ALV 2016* 

3. Jaarverslag* secretaris 

4. Financiën*, jaarverslag en begroting penningmeester 

5. Kascommissie, verslag en verkiezing 

6. Decharge penningmeester en begroting 

7. Stand van zaken 

a. Landgoed Lage Lier 

b. Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 2016 

c. Snelfietspad 

d. Plannen uitbreiding “bollenboer” 

8. Vacant komen voorzitterschap en oproep voor nieuwe bestuursleden 

9. Rondvraag 

10. Sluiting ledenvergadering 

Pauze 

Openbare lezing, aanvang 21.15 uur 

Henk Blaauw: 

Het Lierdal en zijn geschiedenis 
 

* Verslagen zijn te vinden op onze website: www.bosenkuil.nl onder jaarvergadering



 Landgoed De Lage Lier 

De natuurontwikkeling op landgoed De Lage Lier gaat gestaag door. Er 
zijn het afgelopen jaar tientallen meters hagen gepoot en op verschillende 
plekken walnotenbomen geplaatst. Er is in de kalverweide een boomgaard 
met oude perenrassen opgezet en ook die ontwikkelt zich goed. De 
voorbereiding voor de bouw van het woonensemble is nog steeds in 

ontwikkeling.  

 
Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 

Wij zijn een onafhankelijk burgerinitiatief van omwonenden van het Lierdal 
Malden-Zuid, maar wij werken graag samen. Gezamenlijk met de gemeente 
Heumen, de pachters in het Lierdal, rijvereniging VCM en vereniging Bos en Kuil 
hebben wij ons in 2016 verbonden aan het Landschapsbeheerplan van het Lierdal 
Malden-Zuid. 

Wij willen een mooier landschap. Dat vereist deskundige begeleiding bij het maken 
van plannen en bij de uitvoering daarvan. Jef Gielen Landschapsbeheer en 
boomgaard deskundige Jeroen Charpentier staan ons hierin bij.  

Wat wij doen... 

Wij beheren inmiddels 1250 meter knip- en scheerheg, 300 meter struweelheg, 370 
meter struweel en twee struinpaden: het Eerste Liersedwarspad en het 



Vuurvogeldwarspad. En verder ook een hoogstamboomgaard van 36 
erfgoed fruitbomen. Veel hiervan is nieuw aangeplant en aangelegd. Zo’n 
60 vrijwilligers hebben hieraan met werkkracht of geldelijke steun 
bijgedragen.  

Het afgelopen jaar stond in het teken van erfgoed fruitbomen. Er zijn drie 
kersenbomen als landschapselement naast het Vuurvogeldwarspad 
geplant, en ook mispels en kweeperen in bestaande heggen. Verder is een erfgoed 
boomgaard van 36 fruitbomen aangeplant, welke wordt omzoomd door nieuw 
aangeplante heggen. De gemeente Heumen heeft een en ander bekostigd uit het 
Landschapsontwikkelingsfonds. 

Snelfietspad 

Afgelopen jaar 
hebben we intensief 
overlegd met de 
gemeente Mook en 
Middelaar en de 
gemeente Heumen. 
Ook zijn er door de 
gemeenten 
voorlichtingsavonde
n gehouden waarop 
aanwonenden en 
belangstellenden de 
plannen konden 
inzien en bespreken. 

De definitieve plannen voor het snelfietspad zijn inmiddels door de 
gemeentebesturen en -raden goedgekeurd. Na de zomervakantie beginnen de 
werkzaamheden. 

Bij het bosonderhoud zijn er afgelopen winter langs de route reeds een aantal 
bomen weggekapt om ruimte voor het pad vrij te maken. Langs de kom van 
Malden tot aan de Ringbaan in Molenhoek komen extra struin/wandelpaden zodat 
er meer ruimte is voor de de diverse gebruikers. Bos en Kuil heeft hierbij de 
inpassing in het Landschap sterk benadrukt. 

De kruising Bosweg - Lierseweg is nog onderwerp van overleg tussen de gemeente 
Heumen en de aanwonenden. Het betreft hierbij met name de visuele veiligheid van 
de kruising. De veiligheid moet binnen het hele traject immers voorop blijven staan 
– met de verwachte 1600 gebruikers per dag nog een hele klus. 

Volgens de laatste berichten zal de bouw van de fietsbrug tussen Cuijk en Mook 
vertraging oplopen omdat dit project aanmerkelijk duurder uitvalt dan voorzien was 
in de plannen. Voor alle plannen en actuele informatie: zie de websites van de 
gemeenten. 



Uitbreiding Bollenbedrijf  

De heer Theunissen (eind Molenweg-Kanaaldijk) wil zijn bedrijf 
uitbreiden met een derde loods, om het wagenpark in onder te brengen. 
Het bestuur is in december bij hem langs geweest om deze plannen te 
bespreken. Bos en Kuil hoopt dat bij een eventuele uitbreiding van de 
bebouwing ook een extra impuls aan de natuurontwikkeling wordt 

gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van fruitbomen, hagen of een struinpad. Zij blijft 
daarover in contact met de heer Theunissen. 

Ommetje 

Het boekje van het ommetje Bos en Kuil vindt nog 
steeds zo gretig aftrek dat we het opnieuw hebben 
moeten laten drukken. Deze nieuwe druk is enigszins 
aangepast. Te voorzien valt dat de volgende druk 
ingrijpender zal moeten worden gewijzigd in verband 
met de komst van het snelfietspad. 

Bijenhotel en nestkasten 

Het compensatiegebied aan de 
Oosterkanaaldijk is verrijkt met een 
bijenhotel dat vanaf de dijk goed te 
zien is. Ook zijn er twee valkenkasten 
geplaatst. Mooie voorbeelden die 
wellicht ook in andere delen van het 
Lierdal navolging zouden kunnen 
krijgen. 

Bestuur  

Het bestuur van Bos en Kuil bestaat momenteel uit drie leden, het minimum aantal 
om te kunnen en mogen functioneren. Dit beperkte aantal, het gebrek aan tijd door 
de overige verplichtingen die deze bestuursleden hebben en de aankondiging van 
de voorzitter dat hij zijn functie vacant stelt zonder dat er op dit moment voorzien 
is in opvolging, zijn punten van zorg. Er gaan zelfs stemmen op om de vereniging 
op te heffen, maar daar staat het bestuur niet achter. 

Bos en Kuil heeft in haar geschiedenis veel bereikt en het Lierdal is nog zeker niet 
veilig gesteld. Het gebied heeft een actieve vereniging als Bos en Kuil nodig om 
het natuurbehoud te waarborgen. Ook wil de vereniging goede initiatieven in het 
gebied, zoals die van Samen Doen, kunnen blijven steunen. Bovendien is het 
draagvlak voor de vereniging groot, zoals blijkt uit het grote aantal leden. 

Maar om deze actieve rol te kunnen blijven vervullen, zal het bestuur uitgebreid 
moeten worden met nieuwe leden. Ook zoeken we iemand die de voorzittersrol op 
zich zou willen nemen. Op de ALV zal dit onderwerp aan bod komen. 


