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1 Februari zijn de penningmeester en de secretaris aanwezig geweest bij de behandeling van
ons beroep tegen het besluit van de Gemeente Mook en Middelaar om de realisatie van
Landgoed de Kleine Lier mogelijk te maken.
De geplande wasstraat bij de Sluisweg heeft onze aandacht. Bij de gemeente Heumen wordt
aandacht gevraagd voor een goede inpassing in het landschap wat geresulteerd heeft in een
houtachtige bekleding van de de gevel aan de Rijksweg. Verder is er aangedrongen op
zoveel mogelijk behoud van de haag aan de zuidzijde.
Het snelfietspad houdt de gemoederen nog steeds bezig. Intensieve deelneming aan de
besprekingen daarover leiden tot aandacht voor inpassing in het landschap door bijvoorbeeld
een andere asfaltkleur en een structuur in het Lierdal die het pad daar een meer zandachtige
uitstraling moeten geven. Verder is er veel aandacht voor struin- en wandelpaden en hagen
om de route aantrekkelijk en veilig te maken voor alle gebruikers. De groep “Samen doen
maakt Mooi en Groen” heeft hierbij veel werk verricht.
De gemeente Heumen is met plannen gekomen om de gronden in het Lierdal, oost van de
Rijksweg tot de Bosweg in eigendom te verkrijgen. Inmiddels is dit zo goed als afgerond.
Door deze ontwikkeling heeft de inrichting van het Lierdal daar een flinke stap kunnen
krijgen door de aanplant van nog meer hagen en een erfgoedboomgaard.
Leden en Bestuursleden hebben een groep Wageningse studenten in het Lierdal rondgeleid
in het kader van Landschapsbeheer en vrijwilligers organisaties. De reacties waren erg
positief, een opsteker voor de Vereniging.
De schapen zijn uit uit de weiden rond de Bosweg verdwenen. Het is er stil geworden, een
nieuwe situatie. Hoe gaat de beweiding zich in de toekomst ontwikkelen? Langs de
Lierseweg en Bovendorpseweg is een gevarieerd beheer met paarden, koeien en schapen in
ontwikkeling.
Er wordt begonnen met een nieuwe versie van het wandelboekje “Ommetje Bos en Kuil”.
Voorjaar 2017 zullen de folders weer beschikbaar zijn.
Inzake het beroep tegen de plannen van Landgoed De Kleine Lier krijgen we gelijk van de
Raad van State. Het plan wordt definitief geschrapt.
Op de Molenhoekdag zijn we weer met een kraam aanwezig.
We brengen in december een bezoek met het Bestuur aan de bollenboer die wil uitbreiden.
We krijgen uitleg over de bedrijfsvoering en de plannen voor een uitbreiding met een derde
loods. We uiten onze zorgen over een inpassing in het landschap en gaan in overleg over
mogelijk natuurontwikkeling ter compensatie.

Al met al een succesvol jaar voor de Vereniging Bos en Kuil. Er zijn ontwikkelingen in de goede
richting maar ook weer een bedreiging in de vorm van her en der opduikende bebouwingen en
bebouwingsplannen.
Des te meer redenen om de vinger aan de pols te houden.
We vragen dan ook nog eens uitdrukkelijk aan de leden om versterking van het bestuur.
Marcel Alink (secretaris.)

