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Het is al weer een tijdje geleden dat het bestuur van Bos en Kuil zich bij u heeft gemeld. Er is
veel gebeurd waardoor de communicatie met onze leden wat in het gedrang is gekomen. Dat
willen we hierbij goedmaken.
Algemene ledenvergadering: 17 maart 2011
Belangrijk punt is de ledenvergadering. Die wordt op 17 maart in de Wieken in Molenhoek
gehouden. Aanvang 19.30 uur. Een officiële uitnodiging volgt via de post.
Belangrijkste agendapunten zijn bestuurswisselingen en het beleid rond de
natuurcompensatie in verband met de aanleg van de keersluis in het Maas en Waalkanaal.
Bestuurswisselingen

Tom bedankt lag uitgespreid op het zweefvliegveld. Maar de letters
waren toch wat te klein uitgevallen om vanuit de lucht te lezen. Ook
Henk Blaauw bekeek het Lierdal eens vanuit hoger sferen. Het
weer werkte niet mee, maar beiden genoten wel van de rondvlucht.

Vorig jaar hebben Henk Blaauw en Tom van Weert afscheid genomen van het bestuur van
Bos en Kuil. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor de nimmer aflatende inzet voor de
vereniging en het Tussengebied, alias het Lierdal. Gelukkig kunnen wij terugvallen op hun
kennis als het nodig is. In het najaar hebben op passende wijze afscheid van hen genomen.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Ben Crul uit Malden. Oud-Molenhoeker Remco
Kranendonk schuift tegenwoordig zoveel als mogelijk aan als adviseur. Maar er gebeurt
echter zoveel op dit moment dat we nog extra steun in de vorm van nieuwe bestuursleden
kunnen gebruiken.
Inrichting dassengebied

Onze dassen in de uiterwaard bij de Heumense sluis hebben de eerste aanval van het hoge
water overleefd. Hun burchten waren even een benauwde en benarde veste. Het leek dat

alles onder water zou komen, maar op het nippertje zijn er kamers droog gebleven en
hebben ze gewacht tot het water ging zakken. Bijvoeren was niet echt nodig om ze in leven
te houden, maar wel om te zien of de dassen nog in hun holen waren. Inmiddels zijn ook
weer sporen gevonden van hun zwerftochten op zoek naar voedsel.
Deze dassenfamilie moet verplaatst worden vanwege de bouw van de keersluis in het MaasWaalkanaal. Madeleine van Mansfeld en Jan Paul Bevoort hebben daar vorig jaar zomer
voor Bos en Kuil een notitie over geschreven die goed is ontvangen. Deze notitie heeft
gediend als grondslag voor een herinrichtingsplan van het gebied grenzend aan het
industriegebied Sluisweg. Daar is het bestuur bijzonder blij mee. Maar het brengt ook een
berg werk met zich mee omdat de uitvoerders hebben gevraagd of wij ook een rol willen
spelen in het beheer van de ontwikkelde natuur. Dat geeft natuurlijk een extra dimensie aan
het werk en aan de positie van de vereniging.
Het dassencompensatieplan is inmiddels in uitvoering genomen. In het gebied zijn inmiddels
houtwallen aangelegd en zijn hagen geplant, een burcht is gebouwd en de aanleg van een
dassentunnel onder de Rijksweg is in voorbereiding. Deze passage is een oud ideaal dat al
in de plannen voor het Lierdal werd voorgesteld maar op een financiële barrière stuitte.
Dankzij het sluisproject heeft Bos en Kuil dit nu kunnen doorzetten.
Natuurcompensatie vanwege bouw keersluis
Voor de realisatie van de keersluis naast de bestaande sluis in het Maas-Waalkanaal worden
er behoorlijk wat bomen en struiken gekapt. Deze kap is niet te voorkomen, maar Bos en
Kuil heeft zich ingezet voor compensatie van wat er gekapt wordt: Er zullen nieuwe bomen
en struiken in het Lierdal worden geplant. Op Mooks grondgebied is al een deel
gecompenseerd, de rest volgt op Heumens terrein achter het industrieterrein Sluis. Ook dat
is een oude wens van Bos en Kuil om het industrieterrein daar “in te pakken”.
Kortom, dankzij de Maaswerken heeft het bestuur in een klap een aantal wensen kunnen
realiseren..
Plan voor een labyrint in het Lierdal
Verder nemen de plannen voor de aanleg van een labyrint in de Kuil steeds vaster vorm aan.
Een kleine uitvoering van een labyrint was al te zien bij de opening van ons Ommetje Bos en
Kuil in 2009. De folders met de wandelroute vliegen overigens de deur uit. Momenteel wordt
de tweede druk al uitgegeven.
Heeft u belangstelling voor de plannen rond het labyrint in het Lierdal, dan kunt u zich
wenden tot de initiatiefnemer: Eddy Oude Vrielink (claaroudevrielink@hotmail.com).

Door Bos en Kuil ingebrachte zienswijzen
Zienswijzen tegen bouwplannen aan de Molenstraat in Heumen Noord zijn niet gehonoreerd,
een zienswijze tegen de uitbreiding van de bebouwing aan de Rijksweg in Malden heeft wel
succes gehad. Momenteel loopt nog een zienswijze tegen verruiming van de
gebruiksmogelijkheden van het zweefvliegveld Maldens Vlak.

