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Geacht College, 

 

 

 

De Vereniging Bos en Kuil is blij dat nu eindelijk een bestemmingsplan voor het Lierdal 

voorligt. In het concept vinden wij aanknopingspunten om het plan te waarderen. Met name 

het benoemen van de landschapselementen in het compensatiegebied voor de Keersluis in 

Molenhoek (Heumen). Ook het opnemen van de landschapselementen aan de Lierseweg en de 

daar gecreëerde dwarspaden stemt tot tevredenheid. Wel hebben wij een aantal punten die niet 

of onderbelicht zijn gebleven dan wel punten die aan het huidige gebruik zouden moeten 

worden aangepast. Dit ter versterking van de waarden in het Lierdal. 

Het terrein dat door de paardensportvereniging VCM in gebruik is voor de rijhal en het 

daarbij behorende toernooiveld valt buiten het bestemmingsplan voor het Lierdal. Daar zijn 

wij het volstrekt mee oneens. Dit terrein heeft in alle besprekingen voorafgaand aan de 

totstandkoming van de Structuurvisie Lierdal 2010-2020 deel uitgemaakt van de discussie 

over het Lierdal. Daarom wensen wij deze locatie nu binnen de grenzen van het Lierdal te 

zien. Deze fundamentele wijziging kan geen planschade tot gevolg hebben omdat het een 

eigen terrein van de gemeente Heumen betreft. Bovendien maakt het terrein, door de 

opwaardering die door de buurtbewoners met steun van de Vereniging Bos en Kuil is gedaan, 

voor de gebruikers reeds deel uit van het Lierdal, evenals voor de deelnemers aan de 

discussieronden die tezamen zorgden voor een breed gedragen coalitie voor de eindversie van 

de eerder genoemde structuurvisie voor het Lierdal. 

Voorts is het de Vereniging Bos en Kuil opgevallen dat de plankaart het gehele terrein van 

autobedrijf Roelofs aan de Rijksweg een zakelijke, industriebestemming heeft (paars 

gekleurd). Inclusief het deel van het terrein dat aan de Bagijnstraat grenst en waar een 

woonhuis is gerealiseerd. Wij dringen er ten zeerste op aan dat deze gewijzigde bestemming 

van een deel van het terrein als zodanig wordt ingepast in het bestemmingsplan en de daarbij 

behorende kaart. Ook is er een discrepantie tussen de kaarten gehanteerd in de structuurvisie 

en het bestemmingsplan wat betreft de begrenzing van het Lierdal achter de Molenstraat en 

Hoogenhofseweg in Molenhoek (Heumen). Het Lierdal is daar ineens een stuk kleiner 

geworden. Wij houden de gemeente aan de oorspronkelijk in de structuurvisie gehanteerde 
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grens. Dit geldt ook voor de overige in het gebied gegroeide afwijkingen van het 

oorspronkelijke bestemmingsplan. Voorbeeld daarvan is de vlechtheg aan de Kuilseweg die 

net als de andere hagen en wallen een waardevol landschapselement is. Eveneens opmerkelijk 

is dat de gemeente Heumen in het nieuwe concept op de plankaart grote onduidelijkheid laat 

bestaan over de toegang tot eigen gemeentelijke gronden ruwweg gelegen tussen 

Bovendorpseweg, Bosweg/Kuilseweg en Bagijnstraat en Rijksweg. Is daar een toegang of 

niet en zo nee waarom is deze vervallen? Immers negen jaar geleden konden vanaf de 

Rijksweg deze percelen ongehinderd worden bereikt. In verband met de expansie van wandel- 

en struinpaden is het meer dan wenselijk deze toegang in het bestemmingsplan vast te leggen 

en open te houden. Daar waar de realiteit anders is dan beoogd in de structuurvisie, moeten de 

vastgelegde uitgangspunten onverkort worden overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 

en waar nodig ook worden gehandhaafd. 

In het concept bestemmingsplan mist de Vereniging Bos en Kuil nog enkele hoofdstukken. 

Bijvoorbeeld passages die zijn gewijd aan licht en verlichting en de wijze waarop de overlast 

hiervan kan worden voorkomen of teruggedrongen en een uitgangspuntennotitie voor 

bodembescherming. Specifiek doelt de Vereniging Bos en Kuil hierbij op de ammoniak en 

nitraatproblematiek die in de landbouw speelt, maar laten we de industriële vervuiling vooral 

niet vergeten. Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen, want als er al genezing is, dan 

is dat een uitermate langdurig proces zoals de ervaringen met de nasleep van de door de 

wasserij Polkamp veroorzaakte vervuiling aan de Rijksweg. In potentie zijn er "gevaarlijke" 

bedrijven in of aan de rand van het Lierdal. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

hoogachtend, 

 

Bestuur Vereniging Bos en Kuil, 

namens deze, 

 

 

 

 

J.P. Bevoort, voorzitter 

 


