
Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

Dinsdag 22 mei 2018 om 20.00 uur 

De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek 

 

Agenda ledenvergadering, aanvang 20.00 uur 

1. Welkom, opening 

2. Notulen ALV 2017* 

3. Jaarverslag* secretaris 

4. Financiën*, jaarverslag en begroting penningmeester 

5. Kascommissie, verslag en verkiezing 

6. Decharge penningmeester en begroting 

7. Stand van zaken 

a. Landgoed Lage Lier 

b. Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 2017 

c. Snelfietspad 

Pauze 

8. Bestuursopvolging en het voortbestaan van de vereniging 

9. Rondvraag 

10. Sluiting ledenvergadering 

 

* Verslagen zijn te vinden op onze website: www.bosenkuil.nl onder jaarvergadering



 Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 

 Sinds 2012 zet Samen Doen maakt Mooi en Groen zich in voor het 
landschap van het Lierdal. Samen Doen wordt gesteund door sponsoren 
en werkt samen met de gemeente Heumen, vereniging Bos en Kuil en 
grondgebruikers CAP/VCM en Stan Bruijsten Vleesvee. Absoluut 

onontbeerlijk zijn de enthousiaste vrijwilligers die zich vier zaterdagen per jaar 
voor het Lierdal inzetten. 
De werksfeer is 
uitnodigend, doelgericht, 
maar ontspannen. Kom 
eens kijken of kom 
helpen: iedereen is van 
harte welkom.  

Voor meer informatie: 
www.lierdalhagen.nl  
of mail naar: 
lierdalactief@xs4all.nl 

 

Heggen, paden en boomgaard 

Zo’n 70 vrijwilligers hebben sinds 2012 met werkkracht of geldelijke steun 
bijgedragen aan de verfraaiing van het Lierdal door de aanplant van 1500 meter 
lage knip- en scheerheggen. Zij onderhouden 300 meter struweelheg en 370 meter 
struweel. Het landschap is toegankelijk gemaakt met drie druk gebruikte 
struinpaden: het Eerste Liersedwarspad, het Vuurvogeldwarspad en het 
Boswegpad. Een nieuwe plukboomgaard levert oude appel-, peren- en 
pruimenrassen. En er staan weer paarden en vee in de wei.  

Koeien 

Wellicht zijn de bijzondere 
koeien u opgevallen in de 
weilanden naast de Manege. 
Deze zijn van Stan Bruijsten. 
Behalve in het compensatie-
gebied, zijn deze nu ook in 
de weilanden tussen de 
manege en de Rijksweg te 
zien. Een aanwinst voor het 
gebied!  



Snelfietspad 

Het snelfietspad in het Lierdal is afgelopen jaar voltooid. Hoewel de 
verharding van de weg wel wat ten koste gaat van het landelijk karakter 
van het gebied, is het pad goed ingepast in de landelijke omgeving onder 
meer door de keuze voor zandkleurig asfalt. De vlechtheggen die langs 
het traject zijn geplaatst zijn een fraaie vervanging van de stalen hekken 
die er eerder stonden. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van de vereniging om 
het gebied ook voor wandelaars toegankelijk te houden door de aanleg van een 

lommerrijk wandelpad naast 
het fietspad. Daarbij voegen 
de picknickplaats en de recent 
aangelegde boomgaard op het 
voormalige terrein van de 
schapenboer veel toe aan het 
recreatieve karakter van het 
pad. De invloed van diverse 
belanghebbenden, waaronder 
Bos en Kuil, heeft hier 
positief uitgepakt. 

 

Kieswijzer gemeente Heumen 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Heumen van maart dit jaar heeft vereniging 
Bos en Kuil een eigen kieswijzer opgesteld. De politieke partijen konden hiertoe 
aan de hand van een aantal vragen over het Lierdal input geven. Deze vragen 
hadden betrekking op de structuurvisie met betrekking tot bebouwing van het 
gebied en op de mogelijke verplaatsing van de velden van voetbalvereniging 
Juliana naar het Lierdal. 

De kieswijzer van Bos en Kuil heeft de aandacht van de politiek weer even volop 
op het Lierdal gevestigd: bij alle politieke debatten is veel aandacht besteed aan al 
dan niet bouwen in het gebied. Dat lijsttrekkers hierbij gevraagd werd hun 
standpunt te verduidelijken heeft tot veel discussie geleid. 

Ook de uitslag van de verkiezingen is wat dit betreft gunstig: alle partijen uit de nu 
te vormen coalitie hebben aangegeven de komende periode bouwen in het Lierdal 
niet op de agenda te willen zetten. 

Boomgaard en heggen 

De door Samen Doen gerealiseerde boomgaard staat er intussen goed bij. In het 
vroege voorjaar werd een snoeicursus georganiseerd die werd bijgewoond door een 
tiental vrijwilligers. Vervolgens werd het pas geleerde met keukentrappen en 
snoeischaren in de praktijk gebracht.  Over enkele jaren zal dat ongetwijfeld tot een 
grote fruitopbrengst leiden! Intussen heeft Samen Doen ook nieuwe heggen 
gerealiseerd en een bestaande heg verplaatst.  



Voortbestaan vereniging Bos en Kuil?  

Zoals eerder aangegeven is Bos en Kuil de afgelopen jaren dringend op 
zoek geweest naar nieuwe bestuursleden om het zittende bestuur te 
versterken, de vereniging van nieuw elan te voorzien en haar positie als 
ondernemende partij binnen het Lierdal steviger op de kaart te zetten. Tot 
op heden heeft dat helaas nog niet tot reacties geleid. 

Na jaren van inzet voor de vereniging zullen Ivo Sindram en Robert Beurze hun 
taken als voorzitter en penningmeester van Bos en Kuil neerleggen, omdat het 
verenigingswerk niet langer te combineren valt met hun overige bezigheden. 

Hierbij dus een laatste oproep: als de vereniging u aan het hart gaat, meld u 
dan aan als bestuurslid!  

Ervaring is niet noodzakelijk, 
liefde voor het groene tussengebied 
en de wil om u voor het behoud 
hiervan in te zetten is voldoende. 
De vereniging kan alleen voort 
blijven bestaan met een bestuur 
van minstens drie personen: naast 
Marcel Alink zullen er dus in elk 
geval twee nieuwe aanmeldingen 
moeten komen. Maar vele handen 
maken licht werk, dus meer 
mensen zijn ook altijd welkom. 

We hopen dat Bos en Kuil met een 
nieuw bestuur weer een frisse start 
zal kunnen maken. In onze ogen 
liggen er nog mogelijkheden 
genoeg om het Lierdal nog 
aantrekkelijker te maken, het 
gebruik ervan te faciliteren en om 
meer activiteiten te ontplooien om 
de mensen te betrekken bij en laten 
genieten van het gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderhouden van de 
vlechtheggen, het geven van excursies en lezingen, of de aanleg van een 
kinderspeelplek of picknickplaats. De grootte van ons ledenbestand suggereert dat 
er nog altijd heel veel mensen zijn die waarde hechten aan de natuur in het Lierdal, 
het zou mooi zijn als de vereniging zich hiervoor in zou kunnen blijven zetten. 

Maar indien ook deze laatste oproep geen reacties oplevert, zullen we als aftredend 
bestuur helaas moeten concluderen dat er onvoldoende animo meer is voor het 
realiseren van de doelstellingen van onze vereniging en zal het traject tot opheffing 
van Vereniging Bos en Kuil worden ingezet. 


