
Vereniging Bos en Kuil 
Correspondentie adres: 

Rijksweg 240, 6582 AB  Heumen 
Tel: 024-3226979 

E-mail: info@bosenkuil.nl 
Web site: www.bosenkuil.nl 

KvK : 40146297 
ING-bank: NL29 INGB 0000 0751 58  

 

1/2   

 
Aan: Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
 
Onderwerp: Pleitnotitie 
 

Zitting 1 februari 2016 
 
 
 
Geachte voorzitter, Statenleden, dames en heren, 
 
Wij staan hier voor u als bestuur van Bos en Kuil, een natuurvereniging die zich al sinds 1988 
inzet voor het natuurbehoud in en bebouwingsvrijhouden van een gebied dat de naam Lierdal 
draagt. Namens onze bijna duizend leden die dit mooie gebied een warm hart toedragen, 
maken wij bezwaar tegen de huidige plannen voor Landgoed De Kleine Lier, zoals die zijn 
vastgesteld in het raadsbesluit van de Gemeente Mook en Middelaar op 9 april 2015. 
 
In 2010 is er voor het Lierdal een nieuwe Structuurvisie op gesteld. Als belanghebbende 
vereniging waren wij een belangrijke partij in de totstandkoming hiervan. Een belangrijke, 
maar pijnlijke concessie voor onze vereniging was het toestaan van de mogelijkheid van 
totstandkoming van een of meer landgoederen in het gebied. Maar onder de toen geldende 
wetgeving was dit een manier waarop natuurontwikkeling in het gebied gewaarborgd zou 
zijn, weliswaar onder toestemming tot een geringe mate van bebouwing. Ons stond hierbij 
voor ogen een landgoed van minimaal 10 hectare met slechts één woongebouw, conform de 
toenmalige regelgeving van het Limburgs Kwaliteits Menu. 
 
Met een beroep op de in 2012 versoepelde regelgeving, en zonder enig overleg met Bos en 
Kuil, staat de gemeente nu een landgoed toe dat volstrekt niet voldoet aan de toenmalige 
vereisten. Daar hebben wij toentertijd niet mee ingestemd en dat zouden we nu ook niet doen. 
Onze vereniging en onze leden worden hiermee in de kou gezet en wij voelen ons ernstig 
bedrogen. Wij achten dat in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. 
 
Voor Bos en Kuil blijft het behoud en de ontwikkeling van natuur in het gebied het 
belangrijkste criterium. Wij maken ons zorgen over de natuurontwikkeling zoals toegezegd. 
Volgens het plan wil de initiatiefnemer op een oppervlakte van vijf hectare zes paarden laten 
weiden. Kennelijk ziet hij de weidegrond die nodig is voor deze veestapel evenals de 
voorgenomen wijngaard ook als natuurontwikkeling. Wij zien dat toch anders. Door hier in 
mee te gaan, laat de gemeente zich een rad voor ogen draaien. 
 
Tevens wil initiatiefhouder een kudde van twaalf schapen houden om de natuurwaarde te 
verhogen. Maar een heidegebied kan slechts hooguit drie keer per jaar enkele dagen door 
schapen begraasd worden, dus daar kan deze kudde schapen zich niet mee voeden. De enorme 
schaapskooi die voor deze beesten gepland is, is daarmee ook overbodig. 
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Met de komst van een grote schaapstal, een paardenstal, een schuur voor tractoren, een groot 
educatiecentrum en een drie woonlagen hoog woonhuis, verspreid over het hele gebied, is er 
geen sprake meer van beperkte bebouwing. Dit leidt tevens tot versnippering van het gebied, 
een rommelig geheel met weinig kansen meer voor een positieve landschapsontwikkeling. 
 
Wij zien hier dus een tegenstrijdigheid met de intentie van een landgoed. Onder deze 
omstandigheden kan er bijna niet meer voldaan worden aan de voorwaarde van vijf hectare 
nieuwe natuurontwikkeling die deze bebouwing zou moeten compenseren, in lijn met de 
strekking van de Structuurvisie. Wij achten het onzorgvuldig dat de gemeente desondanks 
toch met dit plan heeft ingestemd. 
 
Dit over-ambitieuze plan met veel bebouwing, maar weinig aandacht voor 
natuurontwikkeling, mag zo niet doorgaan. Wij vragen dan ook aan u om de Gemeente Mook 
en Middelaar op hun schreden te doen terugtreden, en hen te vragen recht te doen aan de 
Structuurvisie. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Bestuur Vereniging Bos en Kuil, 
 
I.P.C. Sindram, voorzitter a.i., verhinderd tijdens de zitting 
M.W.M Alink, Secretaris 
R.H. Beurze, Penningmeester 
 
 


