
Vereniging Bos en Kuil 
Correspondentie adres: 

Dravik 2, 6581 RG  Malden 
Tel: 024-3226979 

E-mail: info@bosenkuil.nl 

Web site: www.bosenkuil.nl 
KvK : 40146297 

ING-bank: NL29 INGB 0000 0751 58  

 

1/2   

 

College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Mook en Middelaar 

 

Postbus 200 

6585 ZK Mook  

 
Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed  Kleine Lier 

Malden, 24 december 2014 

 

Geacht College, 

 

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil heeft kennisgenomen van het 

ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier en dient hierbij de navolgende zienswijze 

in. 

 

Zoals reeds aangegeven in onze inspraakreactie d.d.  5 mei 2014 zijn wij nog steeds van 

mening dat het projectvoorstel niet voldoet aan de in het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)  

genoemde voorwaarden. Wij volgen daarom de brief van de voorzitter van de LKM 

commissie van 14 mei 2012 waarin het plan wordt afgewezen. Ons bestuur ondersteunt dit 

oordeel en kan zich dus niet vinden in de conclusie van de brief van de voorzitter van de 

LKM commissie van 2 juli 2012 waarin deze haar standpunt herziet. De precieze reden van 

deze abrupte ommezwaai ontgaat ons en hebben wij twijfels bij de validiteit van de toegepaste 

argumentatie. Immers, volgens het LKM mogen er vier wooneenheden op 10 hectare nieuw 

groen worden geplaatst. Omdat de omvang van het landgoed slechts 8 hectare bedraagt, 

vervalt deze mogelijkheid. Blijft over de optie van vier woonheden op 5 hectare indien er 

sprake is omzetting van een (woon)gebouw, bijvoorbeeld een voormalig boerenbedrijf. De 

huidige weinig samenhangende en irrelevante bebouwing ter plaatse voldoet op generlei wijze 

aan de omschrijving “(woon)gebouw, bijvoorbeeld een voormalig boerenbedrijf”.  
 

Wat het bebouwingsplan betreft, hebben wij de volgende aanvullende bezwaren:   

 

- De gevelhoogte van het hoofdgebouw met een  hoogte van 10.50 m maakt een 

bouwwerk mogelijk bestaande uit drie woonlagen. Dit moet beperkt blijven tot twee 

woonlagen, zodat de bouwhoogte dienovereenkomstig kan worden teruggebracht. De 

verstening in het gebied is, met twee reeds bestaande gebouwen op een direct 

aangrenzend perceel,  al zeer aanzienlijk.  Wij zijn van mening dat deze 

omstandigheid moet worden meegewogen bij de landschappelijke inpassing van de 

bouwwerken. 

  

- De Structuurvisie spreekt van “een gebouw van allure” . Later is daar –zonder 

overigens dat de opstellers van de dit document hier enige inspraak bij hebben gehad-  

de mogelijkheid van een “woonensemble” aan toegevoegd. Het projectvoorstel omvat 

de  realisatie van vijf bouwwerken op drie verschillende locaties.  Deze losse 

verzameling van gebouwen is onmogelijk als een woonensemble aan te duiden en 

daarmee niet conform de Structuurvisie. 
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- De openstelling van het gebied is nu 60 procent terwijl dat 90 procent moet zijn. Aan 

deze eis kan worden voldaan als ook aan de zuidzijde van het plangebied een 

wandelpad wordt gerealiseerd 

 

- Het educatiecentrum zien wij als een overbodige voorziening gezien de aanwezigheid 

van een dergelijke faciliteit in het naastgelegen sportcentrum en de “Pitch and Put”. 

Het creëren van parkeerplaatsen bij het centrum wijzen wij af. Geparkeerde auto’s zijn 

bijzonder ontsierend in het landschap. Bovendien leidt dit tot ongewenste 

autobewegingen op de Lierdwarsweg, die nu nog hoofdzakelijk dienst doet als 

voetpad. 

 

- De locatie van schapenstal in het heidegebied in noordoostelijk deel vinden wij 

ongelukkig. Deze doet tekort aan het open karakter van het gebied ter plaatse. Wij 

bevelen daarom aan de schapenstal annex de veldschuur of de bestaande 

paardenstallen te realiseren. 

 

- De heggen die zijn opgenomen in het plan moeten vanwege de aansluiting en de 

eenheid met de rest van het Lierdal van het type “Maasheg” zijn.  

 

 

Leidraad bij de beoordeling van het plan blijft voor ons Bestuur de Structuurvisie Het Lierdal 

2010-2020.Concluderend stellen wij vast dat naar ons inzien het ontwerpbestemmingsplan in 

de huidige vorm niet aan de daarin gestelde voorwaarden voldoet en daarom dient te worden 

afgewezen. 

 

 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend, 

Bestuur Vereniging Bos en Kuil, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

 w.g. dr. B.J.P.Crul, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


