Extra ledenvergadering 4 juni 2015
Op 4 juni 2015 vond een extra ingelaste ledenvergadering plaats. Deze was
speciaal georganiseerd rondom één onderwerp: de visie van de leden van
Bos en Kuil op Landgoed de Lage Lier, het landgoed bij de voormalige
skibaan. De aanwezige leden werd hierbij gevraagd een opdracht te
formuleren voor het bestuur, een besluit welk beleid er door de vereniging
gevolgd zou moeten worden. Onder toezicht van een externe onafhankelijke voorzitter
presenteerden zowel de initiatiefnemers van het landgoed als de tegenstanders hun
visie, en werden twee ingezonden open brieven voorgelezen, ook hier één voor en één
tegen het landgoed. Na een uitgebreide vragenronde waarin de aanwezigen vragen aan
de initiatiefnemers konden stellen, volgde een stemming door middel van stembriefjes.
De leden kregen daarbij de keuze uit vier mogelijkheden. Er werden 103 stemmen
uitgebracht, waarvan 102 geldig, met de volgende stemverhouding:
•
•
•
•

samenwerken
tegenwerken:
gedogen:
geen mening:

75
20
5
2

Bos en Kuil zal dus in de toekomst samen blijven werken met de initiatiefnemers van
het landgoed in onze inzet voor de visie die we delen: een open en mooi landschap in
de Kuil.

Afgeslankt bestuur
De duidelijke uitslag van de ledenraadpleging op 4 juni 2015 heeft de voorzitter en de
secretaris doen besluiten hun functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. Dat
betekent dat het bestuur nog maar uit drie leden bestaat, die de bestuursfuncties als
volgt hebben verdeeld: Ivo Sindram voorzitter, Marcel Alink secretaris en Robert

Beurze penningmeester. Er is de komende jaren veel te doen voor Bos en
Kuil en het bestuur is vast van plan de vereniging springlevend te houden
en een nieuw elan te geven, zodat Bos en Kuil ook in de toekomst een
sterke partij blijft voor het behoud van het Lierdal. Uiteraard zijn nieuwe
bestuursleden om het bestuur te versterken hierbij van harte welkom!

Landgoed de Kleine Lier
De eerste uitdaging waar het afgeslankte bestuur zich voor geplaatst zag, was het in
beroep gaan bij de Raad van State tegen het besluit van de Gemeente Mook en
Middelaar om de vestiging van Landgoed De Kleine Lier (bij de voormalige manege)
toe te staan. Bos en Kuil was hierop tegen, omdat er in de plannen sprake was van veel
bebouwing met te weinig compenserende natuurontwikkeling. Deze vuurproef hebben
we met glans doorstaan en we zijn trots op het resultaat: het besluit van de gemeente is
vernietigd en het landgoed is van de baan. Zie onze website voor een beschrijving van
het proces en de uitspraak van de Raad van State.

Snelfietspad
Het beoogde snelfietspad tussen Cuijk en Nijmegen blijft de aandacht van het bestuur
houden. Het vastgestelde tracé gaat over de Kuilseweg en de Bosweg en zal hoe dan
ook het landelijk karakter van het gebied aantasten. Het toch zoveel mogelijk inpassen
van het fietspad in het landschap is dan ook belangrijk punt van aandacht voor de
vereniging. Verder is voor de positie van de wandelaar nog geen oplossing gevonden.
Bos en Kuil vindt dat een belangrijk aandachtspunt, temeer daar het Ommetje Bos en
Kuil over de Kuilseweg gaat. Intussen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest
over het snelfietspad, die alle zijn bijgewoond door Bos en Kuil. Voor de
zomervakantie zal bekend worden hoe het fietspad eruit zal komen te zien qua
inrichting en aankleding. Op dit moment is dus nog niet bekend hoe de verharding eruit

zal komen te zien. Toegezegd is dat in deze plannen de ‘Verkeersveiligheid
bovenaan staat’. Vooralsnog ziet het bestuur dat als een loze kreet en blijft
zij zich grote zorgen maken over de positie van de wandelaar. Vanuit de
gemeente zal een ‘spiegelgroep’ worden opgesteld van mensen die mee
mogen helpen denken over de inrichtingsplannen. Bos en Kuil heeft zich
hiervoor opgegeven en hoopt een uitnodiging van de gemeente te mogen
ontvangen om hieraan deel te nemen. De planning is dat in 2017 met de
aanleg van het fietspad wordt begonnen en dat het project in 2018 klaar is.

Aanschaf grond door Gemeente Heumen

Het bestuur heeft met zorg kennis genomen van het recente voornemen van de
gemeente Heumen een stuk grond in het Lierdal te kopen. Het gaat om het stuk grond
tussen de Lierseweg en de Bovendorpseweg. Het bestuur volgt deze ontwikkeling
kritisch. Wat wil de gemeente met dit stuk grond? Het CDA houdt uitdrukkelijk de
mogelijkheid open om in de toekomst woningen te bouwen in het Lierdal. Het bestuur
ziet dat als een ernstige bedreiging voor het gebied en zal de Gemeente Heumen
houden aan de afspraken in Structuurvisie. Werkgroep Samen Doen wil na de vakantie
een bijeenkomst door de Gemeente laten organiseren om over de inrichting van dit deel
van het Lierdal te praten. Samen Doen heeft hiervoor ideeën waarin de natuur centraal
staat. Het bestuur steunt dit initiatief en roept leden op actief mee te denken, nu er nog
mogelijkheden zijn om de plannen te beïnvloeden.

Boomgaard
Het initiatief tot het aanleggen van een boomgaard met oude fruitrassen in het weiland
aan de Lierseweg naast de rijhal van de VCM door werkgroep Samen Doen maakt
Mooi en Groen wordt financieel gesteund door Bos en Kuil. De eerste kersenbomen
zijn in maart geplant.

Bezoek Wageningse studenten
Op vrijdag 18 maart 2016 werd het Lierdal bezocht door een grote groep
studenten uit Wageningen, die een studie maken van natuurbehoud als
burgerinitiatief. Bos en Kuil is daarvan een mooi voorbeeld. Zij werden
door Bos en Kuil in de kantine van rijvereniging VCM ontvangen met
koffie en gebak, waar ze een inleiding kregen van een oud-bestuurslid over
de geschiedenis van de vereniging en een presentatie van de initiatiefnemers over
landgoed De Lage Lier. Daarna is men het gebied ingetrokken. De reacties van de
studenten en hun begeleiders waren ronduit
enthousiast.

Schapenboer
Het bestuur heeft kennis genomen van het in beslag
nemen door de AID van een deel van de schapen
van de schapenboer aan de Kuilseweg en het
vervolgens opheffen van de rest van de kudde door
de schapenboer zelf. Hoewel het bestuur geen
mening heeft over deze ingreep van de AID,
betreurt zij het verdwijnen van de schapen uit het
gebied.

Doorsteekje Rijksweg naar Hoogenhofseweg
Een van de leden heeft het bestuur benaderd
met de vraag of Bos en Kuil haar streven wil
ondersteunen een doorgang te creëren voor
wandelaars en hardlopers tussen de
Hoogenhofseweg en de Rijksweg ter hoogte
van de Bagijnstraat, langs het terrein van de
imkerij. Het bestuur ondersteunt dit initiatief
van harte. Als u dit ook wat lijkt, geeft u zich
dan op voor de werkgroep om dit streven te
verwezenlijken.

Autowasstraat
De plannen voor een autowasstraat op de hoek van de Rijksweg en de Sluisweg gaan
waarschijnlijk door. Het bestuur volgt de plannen kritisch. Wat betekent de wasstraat
voor de verkeersintensiteit op de Rijksweg? Blijft de oude meidoornhaag behouden?
Hoe wordt de wasstraat ingepast in het landschap? Op al deze vragen heeft het bestuur
nog geen antwoord. De bekendmakingen van de gemeente worden gevolgd.

Koeien in het compensatiegebied
Sinds enige tijd loopt er een kleine kudde prachtige koeien in het
compensatiegebied. Het bestuur ziet de koeien als een verrijking van het
gebied en heeft contact opgenomen met de eigenaar om hier bekendheid
aan te geven. Binnenkort zal op onze site aandacht besteed worden aan
deze koeien.

Landschapsbrigade
Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van het plan van het
Erfgoedplatform Heumen om een landschapsbrigade in te stellen. Dat is een groep
vrijwilligers om onderhoudswerkzaamheden te verrichten in het gebied, specifiek daar
waar nog geen andere verenigingen actief zijn.

Ommetje Bos en Kuil
Het bestuur kan hulp gebruiken bij het doorlopende behoud van het ommetje Bos en
Kuil. Het is natuurlijk belangrijk dat alle bordjes er nog staan, er voldoende folders
liggen op de juiste plaatsen, enzovoorts. We hopen dat als leden hierin
onvolkomenheden opmerken, ze dit willen melden aan het bestuur. Met een goed
onderhouden wandelpad kunnen we laten zien dat er in het gebied graag en veel
gewandeld wordt en het van belang is dit zo te houden, ook wanneer het snelfietspad
straks zal worden aangelegd.

Bestuur Bos en Kuil
Ivo Sindram, Marcel Alink, Robert Beurze

