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Memorandum in zake Landgoed De Lage Lier  d.d. 28 november 2013 
 
 

 
Dit memorandum geeft een toelichting op het standpunt van de Vereniging  Bos en Kuil ten 
aanzien van de plannen voor het vestigen van een landgoed in het Lierdal, deelgebied De 
Kuil.  
Bos en Kuil is globaal op de hoogte met de plannen van de initiatiefnemers zoals die via 
(publieke) presentaties door de initiatiefnemers, het dagblad De Gelderlander en de website 
zijn gepresenteerd. Bos en Kuil heeft geen kennis kunnen nemen van enige formele, 
schriftelijke documentatie over de voorliggende plannen. De Vereniging behoudt zich dan 
ook het recht voor haar standpunt te wijzigen mocht meer gedetailleerde informatie hiertoe 
aanleiding geven. 
 

Op 5 oktober 2013 bracht de Vereniging Bos en Kuil het rapport  “Advisering 

landschappelijke inpassing Landgoed De Lage Lier” uit. Dit rapport is  tot stand gekomen met 
de inbreng van Bongerslandschap, Bureau voor Landschap en Stedebouw. 
In dit rapport tekent de Vereniging Bos en Kuil bezwaar aan tegen de gekozen locatie omdat 
deze een grote impact heeft op belangrijke zichtlijnen in het gebied. Voorts worden er 
vraagtekens geplaatst bij de omvang van de bebouwing. Tenslotte wordt er een alternatief 
voorgesteld voor de locatie van de bebouwing. 
 

 Op 13 oktober 2013 bracht de Vereniging Bos en Kuil het volgende standpunt naar buiten: 

 
“De plannen voor het Landgoed De Lage Lier hebben vooralsnog niet de instemming van het 
Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil. Het Bestuur heeft weliswaar waardering voor de 
beoogde ontwikkeling van natuurwaarden in het gebied, maar zij heeft grote moeite met 
de voorgestelde omvang en locatie van de bebouwing. Het bestuur hoopt dat de plannen 
kunnen worden aangepast en zij spreekt daarbij wel de wens uit van een meer open dialoog 
met de initiatiefnemers dan dat tot nu toe het geval is geweest.” 
  
 

Leidraad bij het standpunt van de Vereniging Bos en Kuil is de Structuurvisie Het Lierdal 

2010-2020. De Structuurvisie houdt wat betreft de vestiging van landgoederen het Limburgs 
Kwaliteitsmenu (LKM) aan.  
De Structuurvisie is vastgesteld door zowel de Gemeente Mook en Middelaar en de 
Gemeente Heumen en is een belangrijk richtinggevend document bij de inpassing van 
landgoederen in het Lierdal. 
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Betreffende de locatie van de bebouwing 

 
In deze paragraaf wordt de voorgestelde locatie van de bebouwing  getoetst aan de 
Structuurvisie.  
Op pagina 16 van de Structuurvisie staat:  
De Kuil is een kampenlandschap. kenmerk variatie aan open ruimtes en beslotenheid. 
begroeiing van hagen houtwallen, struweel en bosjes. 
Instandhouding van deze structuur is het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Voorts op pagina 16: 
De visuele relatie met de stuwwal van Nijmegen wordt door het open houden van het 
landschap in stand gehouden. 
 
Op pagina 17: 
Belangrijke landschapswaarde is het halfopen landschap van de Kuil  
 
Op pagina 18: 
Ambitie van de gemeente met betrekking tot de landschaps- en natuurwaarden is het 
versterken van de belevingswaarde van het bestaande halfopen landschap,   
 
Volgens het LKM is ontwikkeling van een landgoed alleen mogelijk indien deze per saldo tot 
een ruimtelijke kwaliteitsverbetering leidt.  Dit is de basis, het uitgangspunt van de 
regelgeving . Dit staat dan ook vermeld in het rapport voordat wordt ingegaan op het aantal 
woningen per hectare en de openstelling van het gebied.  
Naar de mening van de Vereniging Bos en Kuil  negeert de initiatiefnemer met de 
voorgenomen locatie van de bebouwing  de in Structuurvisie en LKM gekozen 
uitgangspunten voor natuur en landschap. Met name het in stand houden van de  openheid 
van het landschap wordt indringend geweld aan gedaan. Bos en Kuil wil de Gemeente Mook 
en Middelaar hierop wijzen en verzoeken om niet akkoord te gaan met de gekozen locatie.  
  

Betreffende de omvang van de bebouwing 

In beleidsstukken van Rijk en provincies wordt gesproken over één landgoedbouwwerk met 
maximaal drie wooneenheden. Sommige provincies staan losse woningen toe. Bijvoorbeeld 
Utrecht: een nieuw landgoed minimaal 15 ha met een gebouw met maximaal drie 
wooneenheden.  Los bouwen is toegestaan in Utrecht, maar beperkt tot twee woningen op 
15 ha. In Gelderland mag een gebouw met daarin maximaal drie wooneenheden op 5 ha 
worden geplaatst. Veel Gelderse gemeenten, echter, hanteren de norm van een gebouw 
met maximaal drie wooneenheden op 10 ha.  
De provincie Limburg biedt de ruimste mogelijkheden. Er mogen vier wooneenheden op 10 
hectare nieuw groen worden geplaatst. Bovendien geldt dat bij omzetting van een 
(woon)gebouw, bijvoorbeeld een voormalig boerenbedrijf, er vier woonheden op 5 hectare 
mogen worden geplaatst. Eerst was het slechts mogelijk “een gebouw met allure”  te 
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plaatsen, maar in 2012 verruimde Provincie Limburg de regelgeving verder door ook een 
“samenhangend ensemble” toe te staan.   
In de Structuurvisie (pagina 19) staat in afwijking hiervan slechts: Medewerking wordt 
verleend aan nieuwe landgoederen met enkele hectares openbaar groen met wooneenheden 
in een gebouw met allure”.   
Indien wordt afgeweken van de Structuurvisie, ligt het naar de mening van Bos en Kuil voor 
de hand, dat ook de Gemeente Heumen, als mede ondertekenaar van deze beleidsnota,  
hierin wordt gekend. 
Verder rekken de initiatiefnemers  het, in landelijk perspectief,  toch al ruimhartige beleid 
van de Provincie Limburg,  nog verder op door het kantinegebouw op de voormalige skibaan 
gelijk te stellen met  “een (woon)gebouw, bijvoorbeeld een voormalig boerenbedrijf”  en 
vervolgens hier het rekenmodel op toe te passen. Ter vervanging van het kantinegebouw 
kan ons inziens slechts een Bed & Breakfast voorziening voor niet permanente bewoning 
worden toegestaan. Bos en Kuil erkent dat de gemeente hierin beleidsruimte heeft. 
Conclusie moet luiden dat het initiatief Landgoed Lage Lier een oppervlak van 12,5 ha 
beslaat,  hetgeen vijf wooneenheden rechtvaardigt. Indien de uitbreiding plaats vindt naar 
15 ha, dan zijn zes wooneenheden toegestaan (Structuurvisie pagina 27). 
  

Tot slot: 

 
Deze planvorming, die het omvormen van grond met verschillende planologische 
bestemmingen (grotendeels bestemming landbouw) inhoudt, betreft uitsluitend de 
gemeente Mook en Middelaar. Dit gegeven bepaalt dat het toetsingskaders van de 
gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg van toepassing zijn.  
Overigens wordt hier wel de volgende kanttekening bij geplaatst: 
De Structuurvisie Het Lierdal 2010-2020 is opgesteld vanuit het gegeven dat het Lierdal moet 
worden gezien als een landschappelijke eenheid die gelegen is in twee gemeenten en twee 
provincies. Vanuit het besef van deze realiteit zijn de Gemeente Mook en Middelaar en de 
Gemeente Heumen gezamenlijk opgetrokken bij het opstellen en vaststellen van de 
Structuurvisie Het Lierdal 2010-2020.   
Naar de mening van Bos en Kuil  is het vanuit dit perspectief wenselijk –zo niet noodzakelijk- 
dat de Gemeente Heumen bij de planvorming voor de hier besproken –ingrijpende- 
planologische omvorming betrokken wordt.  
Bos en Kuil wil de Gemeente Mook en Middelaar uitnodigen hiertoe stappen te 
ondernemen. 
 
 
 
Vereniging Bos en Kuil,    17 november 2013 
 
 
dr.  B.J.P. Crul, secretaris  


