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 De jaarlijks algemene ledenvergadering vond plaats op 8 maart 2012. Tijdens het openbare deel 
hield Henk Olthuis een voordracht over de stichting van landgoederen met het oogmerk van 
natuurbehoud.  

Op 7 april 2012 opende burgemeester Paul Mengde het verlengde Ommetje tussen de 
Oosterkanaaldijk en de Hoogenhofse weg.  Het nieuwe  wandelpad loopt door een terrein van bijna 
acht hectare. Bos en Kuil wist het gebied  te bedingen bij Rijkswaterstaat als compensatie voor het 
verlies van de uiterwaarden. Deze gingen verloren door de aanleg van de Heumense keersluis.  
Samen met de Gemeente Heumen werd een nieuwe handzame brochure over het Ommetje 
uitgebracht. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenissen organiseerde Bos en Kuil op 
diezelfde dag een grote fair op het terrein van Bergzicht/de Raaf. Meer dan 3000 enthousiaste 
bezoekers waren getuige van een roofvogelshow, politiehondendemonstraties, schapendrijven en 
vierspanrijden.  Ook de “groene” markt met  zo’n veertig kramen werd goed bezocht. Bovendien 
reed er een treintje naar de keersluis in aanbouw, zodat de bezoekers ook daar een kijkje konden 
gaan nemen. Onderweg kon uitgestapt worden bij het bloembollenbedrijf van Theo Teunissen voor 
een rondleiding aldaar. Afgezien van een enkele plensbui was het een perfecte dag, waarop  we met 
heel veel  voldoening terugkijken. Ook al omdat zich zestig nieuwe leden aanmeldden. 

In juni berichtten twee bestuursleden van Bos en Kuil dat zij mede initiatiefnemers waren voor de 
vestiging van een landgoed in de Kuil, onderdeel van het Lierdal. De overige bestuursleden werden 
hier volledig door verrast. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zijn beide 
bestuursleden teruggetreden.  De zaak leidde tot veel ophef onder de leden.  Het bestuur heeft de 
leden echter toegezegd het initiatief uitermate kritisch te zullen volgen. Zodra er concrete plannen 
worden gepresenteerd, worden deze direct op onze website geplaatst. Zo nodig zullen de leden 
worden geraadpleegd. Toetssteen voor het initiatief is en blijft de Structuurvisie “Het Lierdal” 2010-
2020. 

Bos en Kuil heeft de Vereniging Vrienden van de Heemtuin uitgenodigd voor samenwerking.  De 
verenigingen  hebben gezamenlijke interesses en belangen.  Samen zijn we sterker als er een 
standpunt moet worden ingenomen voor het behoud van  een groene leefomgeving.  In mei kwamen 
delegaties van de besturen van beide verenigingen bijeen om een convenant op te stellen. Dit zal op 
de ALV in maart 2013 aan de leden ter goedkeuring worden  voorgelegd. Als opstap naar de 
samenwerking werd  een gezamenlijke excursie en wandeling gehouden tijdens de “Nacht van de 
Nacht” op 28 oktober, de omslag van zomer- naar wintertijd.  Aan de excursie werd door 25 
personen deelgenomen. Algemene mening was dat het initiatief herhaling verdiende. 

Bos en Kuil heeft namens de vrijwilligersgroep onder leiding van Eddy Oude Vrielink een verzoek 
ingediend een labyrint te mogen plaatsen in de Kuil. We moeten nog geduld hebben. De Gemeente 
Mook en Middelaar heeft laten weten pas met een beslissing  te komen als er duidelijkheid is over 
het al dan niet doorgaan van een landgoed in de Kuil. 

Oud-voorzitter van Bos en Kuil Tom van Weert heeft de vrijwilligersgroep  “Samen Doen” opgericht. 
Doel van de groep  is de aanleg van vlechthagen en wandelpaden in het Lierdal. Bos en Kuil is als 
rechtspersoon penvoerder  en financieel beheerder. Bos en Kuil gaf een startsubsidie van € 1000,-, 
waardoor het eerste wandelpad met vlechthagen in november 2012 feestelijk door de (Heumense)  
wethouder Henk van den Berg  kon worden geopend.  Samen Doen wist in december een tweetal 
flinke subsidies binnen te halen. Er kon meer dan € 6000,- worden bijgeschreven. In maart 2013 
leggen de vrijwilligers een tweede wandelpad met hagen aan. 



Bos en Kuil is in 2012 begonnen met onderwijs in en over het Lierdal.  In juni volgden onder de 
enthousiaste leiding van Gemma Portman 108 basisschoolleerlingen en 28 ouders de sporen van de 
das in het  Lierdal. De evaluatie van het project  was positief. In 2013 wordt het project voortgezet. 

Het Lierdal wordt nog steeds bedreigd en daarom is Bos en Kuil nog bitter nodig.  Voor het behoud 
van het Lierdal voert Bos en Kuil een duidelijk en transparant beleid waarbij de afspraken in de 
structuurvisie de leidraad zijn. 
Onlangs nog deed Ferdinand van Wijk, fractievoorzitter van het CDA Heumen tot tweemaal toe het 
onbegrijpelijke  voorstel  het sportpark Juliana maar naar het Lierdal te verplaatsen. Een plan dat drie 
jaar geleden door de Heumense raad werd afgeserveerd.  In een artikel in Regiodiek liet Bos en Kuil 
van haar afkeuring weten.   
Najaar 2012 lanceerde de Gemeente Mook en Middelaar een ontwerp-structuurvisie Toerisme en 
recreatie. Op zich een prima initiatief, maar waarin wel weer -tegen de afspraken in- aan het Lierdal 
wordt geknabbeld. Bos en Kuil heeft in een “zienswijze” de gemeente laten weten hiertegen in het 
geweer te zullen komen.  
Ook tegen het plan Sluispoort Malden werd geprotesteerd.  Eerdere afspraken over het  behoud van 
het Lierdal waren hierin aan de kant geschoven. Bos en Kuil zond de fractievoorzitters een brief met 
bedenkingen en stelde een alternatieve oplossing voor.  In de raadsvergadering van 20 december 
verwees  de Heumense raad het plan naar de prullenbak. 
 
Na veel technische problemen kwam uiteindelijk in december de faunapassage gereed onder de 
Rijksweg ter hoog te van De Immenhof.  Bos en Kuil heeft alles in het werk gesteld om deze door de 
aannemer  Besix toch nog tijdig tot stand te laten brengen. 
 
Bos en Kuil kan terugkijken op een veel bewogen verenigingsjaar met  flink wat goed nieuws. Toch 
blijkt telkens weer dat grote oplettendheid nodig is om aantasting van het Lierdal te voorkomen. 
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