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Faunapassage 
Zoals aangekondigd in de eerste nieuwsbrief van dit jaar, houden we de ontwikkelingen rond de nog 
ontbrekende faunapassage onder de Rijksweg ter hoogte van de Immenhof scherp in de gaten. Goed 
nieuws want de laatste berichten zijn dat deze week alsnog wordt begonnen met het boren van deze 
tunnel. 
Nacht van de Nacht 
In de nacht van 27 op 28 oktober wordt de klok weer een uurtje verzet, naar de wintertijd. 
Traditiegetrouw een ogenblik om stil te staan bij het donker. Is het nog wel nacht in de nacht? De 
overdadige lichtbronnen die wij gebruiken laten nauwelijks gelegenheid om het donker als donker te 
ervaren. Daarom gaan we op de avond van de 27 oktober wandelen vanaf het zweefvliegveld. Dat 
doen we samen met leden van de Heemtuin Malden en belangstellenden. In het bos naast het vliegveld 
is het nog donker. We verzamelen vanaf 19.30 uur in de Zweef Inn waar om 20.00 uur een korte lezing 
over het donker is en daarna gaan we het bos in. Na afloop gelegenheid om in de Zweef Inn ervaringen 
uit te wisselen. Deelname voor leden Bos en Kuil en de Heemtuin Malden is gratis, van 
belangstellenden vragen we een kleine bijdrage: € 2,50. 
Ledenvergadering 
De algemene ledenvergaring van de Vereniging Bos en Kuil wordt 8 maart 2013 gehouden in De 
Wieken in Molenhoek. Zoals gebruikelijk is het eerste deel van de bijeenkomst alleen voor leden, vanaf 
half negen is het een openbare vergadering. Een van de initiatiefnemers van het hagenplan, Tom van 
Weert, komt ons in het openbaar deel van de bijeenkomst alles vertellen over de opzet en voortgang 
van het project. 
Landgoed 
Van het plan om landgoed in De Kuil te stichten geen nieuws. De skibaan is opgeruimd maar dat schijnt 
los te staan van de bouwplannen. Bouwbedrijf Gerritsen is failliet, wat daarvan de gevolgen zijn voor 
gebiedseigenaar Gerpromij en ontwikkelingsmaatschappij OVOM is nog onduidelijk. 

Hagenplan 
De initiatiefgroep heeft de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste stap in het HAGENPLAN 
afgerond. Op 10 november a.s. wordt ten zuiden van Malden een nieuw looppad van de Lierseweg naar 
de Bovendorpseweg aangelegd.  

 
Het komt te liggen in de 
zuidwestelijke bossingel rond het 
terrein van rijvereniging VCM. Maar 
het is een looppad toegankelijk 
voor iedereen. Gemeente Heumen 
en rijvereniging VCM verlenen hun 
medewerking. 
De aanleg van dit pad is de eerste 
stap naar het uiteindelijke doel: een 
mooier en interessanter landschap 
ten zuiden van Malden. Langs 
zandwegen en tussen 
verschillende percelen lage hagen 
met broedruimte voor vogels en 
kleine zoogdieren. Lage, groene 
hagen maken mooier landschap en 
benadrukken de zichtlijnen. 
 

 

Kom helpen op zaterdag 10 november 2012, van 10 – 15 uur 
Geef u op via: lierdalactief@lierdalhagen.nl 

Voor meer achtergrond informatie: www.lierdalhagen.nl  

Twitter 
Afgelopen zomer leek het Lierdal ineens in brand te staan met het bekend worden van ideeën om in De 
Kuil een landgoed op te starten. In de Gelderlander en Regiodiek hebben wij gereageerd. Op onze 
website ons standpunt duidelijke gemaakt. Om de leden nog sneller te kunnen informeren kunt u de 
voorzitter van Bos en Kuil vinden op Twitter. 
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