
Geen groen licht voor Landgoed De Lage Lier  
 
De promotie van Landgoed ‘De Lage Lier’ is in volle gang. Eerst in de Raaf en pas nog in de 
Gelderlander een ‘Goed Nieuws show’. Logisch, want de grond is gekocht en als het niet 
doorgaat dan liggen de hoofden van de stichters op het financiële hakblok.  
In mijn column van enkele maanden geleden uitte ik mijn vrees voor een Kuil als amfitheater 
met de stichters in hun loges achter glas, genietend van hun paradijs.  
Reactie van een Molenhoeker Cava:  
‘Permanente woonvoorzieningen voor burgers hebben hier geen enkele functie of meer-
waarde voor Landgoed, landschap en samenlevingen. Permanente woonvoorzieningen die-
nen enkel en alleen de exclusieve positie(s) van hun bewoners maar belemmeren fauna en 
volledig de ongekend ruime en ook de nu nog onbekende toekomstige gebruiksmogelijkhe-
den’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artist impression van de ‘Lage Lier’.  

De uitsnede van het landgoedgebouw is geplukt van de website van de Lage Lier 
www.landgoeddelagelier.nl/ 

 
Ik vroeg me in mijn eerdere column af wat Bos en Kuil van deze inpassing van het gebouw in 
het landschap zou vinden. Het antwoord is er nu:  
‘De plannen voor het Landgoed De Lage Lier hebben vooralsnog niet de instemming van het 
Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil. Het Bestuur heeft weliswaar waardering voor de be-
oogde ontwikkeling van natuurwaarden in het gebied, maar zij heeft grote moeite met de 
voorgestelde omvang en locatie van de bebouwing. Het bestuur hoopt dat de plannen kun-
nen worden aangepast en zij spreekt daarbij wel de wens uit van een meer open dialoog met 
de initiatiefnemers dan dat tot nu toe het geval is geweest’ (www.antenna.nl/bosenkuil/) 
 

http://www.landgoeddelagelier.nl/
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En nu maar hopen dat die open dialoog er komt en ook succes heeft. En dat de gespreks-
partners voldoende afstand kunnen nemen van hun vroegere innige banden. Daarover heb 
ik zo mijn twijfels. Een duur betaalde logeplaats met zicht op het paradijs geef je niet zo 
maar op. De ‘Goed Nieuws Show’ zal doorgaan. Dat gebeurde in de Raaf bij de presentatie 
en in het verslag daarover (www.landgoeddelagelier.nl/ ) Daarin geen woord over de kriti-
sche kanttekeningen die avond over de ‘zichtlijnen’ .  
 
Maar het Landgoed is er nog niet. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden. Daar 
besluit de gemeenteraad van Mook en Middelaar over. In mijn vorige column stelde ik dat 
het voor Mook moeilijk is om kritisch en objectief te blijven. Om acht woningen te mogen 
bouwen heeft de Lage Lier nog drie en een halve hectare grond nodig. Die grond is nog te 
koop en de gemeente Mook is de eigenaar, dus belanghebbende.  
Wat vinden de Mookse politieke partijen eigenlijk van de plannen van De Lage Lier? Is duide-
lijkheid daarover niet eens tijd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen? De 
burgers weten dan waar ze aan toe zijn. Open en transparant dus  
Mag Mook de gronden in de Kuil eigenlijk wel onderhands verkopen? Of moeten die open-
baar aangeboden worden aan belanghebbenden? Dat zou mijn oom in Griekenland deugd 
doen. Hij heeft nog wat witgewassen geld en is op zoek naar wat hectares. Ik mag er dan een 
nieuw minihuisje bouwen. Onder de bomen en uit het zicht. Want het huisje waar ik nu 
woon heeft zijn beste tijd wel gehad, zoals u kunt zien. 
 
Wilt u reageren? Dat kan via cavakrater@gmail.com.  

 
Cava  

 
 
 
 
 
 

Zoals gebruikelijk is de inhoud van deze column voor rekening van de columnist 
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