JAARVERSLAG 2014 Vereniging Bos en Kuil
De jaarlijks algemene ledenvergadering vond plaats op 25 februari 2014 in Landgoed Bergzicht, De
Raaf, Molenhoek. De bijeenkomst was met 53 aanwezige leden, goed bezocht.
Het openbare deel van de vergadering stond in het teken van de op handen zijnde
Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Vertegenwoordigers van de politieke partijen van zowel Heumen
als Mook en Middelaar werd de gelegenheid geboden hun visie op het Lierdal te presenteren.
Discussieleider was Volkert Vintgens, directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Er ontspon zich levendige discussie tussen politici en de ongeveer 120 belangstellenden. Hierin
stonden de geplande landgoederen en de voorgenomen snelfietsroute Cuijk - Nijmegen centraal. Alle
politieke partijen ligt het Lierdal na aan het hart, alhoewel de invulling hiervan onderling nogal
verschilt. De meeste partijen staan kritisch ten opzichte van het voorlopig aangewezen tracé van het
snelfietspad. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken.
Ook in dit verenigingsjaar stond de problematiek die samenhangt met de voorgenomen vestiging van
de landgoederen in het Lierdal centraal. Wat betreft het Landgoed De Lage Lier zijn er drie
gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van Bos en Kuil, het Limburgs Kwaliteitsmenu en De
Lage Lier. Zoals bekend heeft Bos en Kuil vooral problemen met de inpassing van het bouwwerk in
het landschap. De Lage Lier is enigszins tegemoet gekomen aan onze bezwaren, maar
overeenstemming is tot op heden niet bereikt. In juni maakte de Gemeente Mook en Middelaar een
voorontwerp bestemmingsplanwijziging bekend. Bos en Kuil heeft hierop een inspraakreactie
gegeven waarin wij onze mening hebben uiteengezet. De verwachting is thans dat De Lage Lier op
korte termijn een eindvoorstel zal presenteren. Inmiddels heeft ons Bestuur een uitnodiging van De
Lage Lier voor een overleg hierover. Ook de voorbereidingen van het Landgoed De Kleine Lier
vorderen gestaag. Eind november presenteerde de Gemeente Mook en Middelaar een voorontwerp
bestemmingsplanwijziging. Bos en Kuil kan zich op meerdere punten niet vinden in het voorstel en
heeft bij de Gemeente een zienswijze ingediend. De genoemde stukken zijn in te zien op
www.bosenkuil.nl .
De samenwerking met de Vereniging “De Heemtuin” wordt voortgezet. In april vond er op
bestuursniveau overleg plaats. Vastgesteld moet worden dat tot op heden het aantal gezamenlijke
activiteiten beperkt is. Toch achten wij strategische afstemming tussen beide verenigingen onder het
motto “eendracht maakt macht” van groot belang. hopen de beide verenigingen de natuurgebieden
in Malden en Molenhoek tot in lengte van dagen zo goed mogelijk in stand te kunnen houden.
Het plan voor de aanleg van een snelfietsroute Cuijk – Nijmegen heeft andermaal de gemoederen
binnen onze vereniging hoog doen oplaaien. Het bestuur had aanvankelijk onder bepaalde
voorwaarden ingestemd met het tracé over de Bosweg/Kuilseweg. Een aantal leden kon zich hier niet
in vinden en verzocht het bestuur om een ledenraadpleging tijdens een extra ledenvergadering.
Deze, met 62 aanwezige leden drukbezochte, vergadering had plaats op 17 juni en leidde ertoe dat
het bestuur van Bos en Kuil de instemming voor het plan moest intrekken. Momenteel wordt de
haalbaarheid van een alternatief tracé langs de spoorbaan Nijmegen – Venlo door de Stadsregio
onderzocht. Ook een meerderheid van de Heumense gemeenteraad geeft de voorkeur aan dit
traject.
De aan Bos en Kuil gelieerde burgerinitiatiefgroep “Samen Doen” werkt hard aan de verdere
verfraaiing van het Lierdal. In november werd onder professionele begeleiding door vrijwilligers
onderhoudswerkzaamheden aan de aangeplante hagen uitgevoerd. De meeste aanplant is goed
aangeslagen en de nieuwe paden worden druk belopen.

Op zaterdag 25 oktober organiseerde Bos en Kuil samen met volkssterrenwacht “Saturnus” weer de
Nacht van de Nacht op het terrein van het zweefvliegveld “Zweef Inn”. Jan Paul Bevoort
presenteerde een voordracht over de nachtvogel bij uitstek: de uil. Daarna konden de ongeveer 60
aanwezigen met de opgestelde telescopen de (gelukkig) heldere sterrenhemen bewonderen.
Bestuurslid en webmaster Sander van der Meent heeft de website van Bos en Kuil ingrijpend
gemoderniseerd en daarmee een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. Hij heeft aangekondigd zijn
bestuursfunctie neer te leggen, maar zal wel als webmaster voor de vereniging beschikbaar blijven.
De heren Hendrikx en Van Weert kwamen met het voorstel een Financieel Beleidsplan op te stellen.
Doel hiervan is de geldmiddelen van de vereniging op een doelmatige en verantwoorde wijze ter
beschikking te stellen voor initiatieven die het Lierdal en de standhouding daarvan ten goede komen.
Het bestuur werkt deze plannen uit en zal een voorstel in deze aan de leden voorleggen tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 26 februari.
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