Blokkade dassenroute Sluis - Lierdal Oost.
In Juni heeft de gemeente Mook en Middelaar hondenuitlaatweides gerealiseerd op
percelen aan de hoek van de Ringbaan en de Rijksweg. De gronden zijn van de gemeente Heumen. Er is een vergunning aangevraagd maar die is niet dusdanig bekend
gemaakt dat bewoners konden vermoeden wat de gevolgen zouden zijn.
De omrastering maakt het voor dassen onmogelijk vanuit het dassencompensatiegebied bij de sluis, via de kostbare tunnel onder de Rijksweg bij de weilanden van boer
Roordink en verder te komen. We zien nu dat dassen onder hekken door kruipen en
de Rijksweg onveilig oversteken.
In juni heeft Das en Boom aan de bel getrokken. Bos en Kuil heeft ook een brief gestuurd met de vraag de situatie aan te passen, maar tot nu toe alleen een bevestiging
van ontvangst gekregen. De situatie vergt snel handelen omdat tot nu toe opgesloten
dassen bij de sluis vrijgelaten moeten worden. De gemeente Mook en Middelaar aarzelt al te lang.
Bebouwingplannen gemeente Mook en Middelaar

Er zijn plannen om Lierdal Zuid West te bebouwen. Daarvoor is ook al de huur van de
volkstuinvereniging opgezegd. De Structuurvisie Lierdal van de gemeente Mook en
Middelaar bestempelt dit gebied als zoekgebied woningbouw.

Schaduwbosje in
Lierdal Malden-Zuid

In het voorjaar van 2020 zijn 3 grotere bomen als schaduwbosje geplant in het Lierdal Malden-Zuid. Vereniging Bos en Kuil
heeft dit bosje met een donatie van rond
de € 600 mogelijk gemaakt. Het bestuur
stelt de Algemene Ledenvergadering voor
om dit jaar het bosje verder uit te breiden. Met een donatie van € 1.000 kunnen
8 notenbomen (12-14 cm) met palen en
gaas worden aangeschaft. Vrijwilligers van
Samen Doen verzorgen het planten.
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Nieuwsbrief Bos en Kuil
10 februari 2021
Bedreigingen Lierdal
Februari 2020
Begin februari 2020 werd een raadsvoorstel van B&W Heumen bekend. Zij opperden
niet alleen 710 woningen voor de eigen behoefte en zeer beperkt voor de regio te bouwen, maar wel 1400 extra woningen voor de regio. Volgens het voorstel betekende dit
voor het noordelijke Lierdal een woonwijk van meer dan 1000 woningen of een groot
sportpark. De aanleiding voor deze move was de Woondeal Arnhem-Nijmegen.
Vrijwilligers van Bos en Kuil en Samen Doen zetten naar aanleiding van deze bedreiging allerlei acties op touw en spraken in tijdens beeldvormende, oordeelsvormende
en besluitvormende raadsvergaderingen en bij fractievergaderingen.
Uiteindelijk werd het voorstel met een amendement van PvdA/Groenlinks
aangenomen:
• Bouwen voor de regio, dus 1000 woningen extra in Malden
• Uitsluiten van woonwijk en sportpark in Lierdal, ook geen
infrastructurele aanpassing
September 2020
Aan de agenda van de gemeenteraadsvergadering Heumen van 24 september
werd op het laatste moment de motie Plan B toegevoegd. De motie werd besproken in de uitloop van de raadsvergadering naar
28 september. In deze motie van CDA en D66
werd toch weer woningbouw voorgesteld in het
Lierdal. Hun argument was het gebied zo te
beschermen tegen de mogelijke komst van
sportvelden.
Bos en Kuil werd op 27 september attent gemaakt op deze motie. Leden en vrijwilligers
van Samen Doen startten onmiddellijk een
e-mailactie naar de gemeenteraadsfracties
en op 28 september posteerden een twintigtal
demonstranten zich bij de ingang van het gemeentehuis. De motie werd ingetrokken.
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Omgevingsvisie Heumen

De voorzitter heeft deelgenomen aan een aantal stakeholder-bijeenkomsten over de
nieuwe Omgevingsvisie Heumen, waarvan een aantal digitaal. In het voorjaar wordt
het Koersdocument Omgevingsvisie verwacht. Het bestuur is alert.

Kuierroute Lierdal

Bos en Kuil zette in coronajaar 2020 een Kuierroute uit van 4,5 km door het noordelijk
Lierdal. Dit gevarieerde landschap aan beide zijden van de Rijksweg is strategisch
gelegen tussen natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland,
Limburg en Noord-Brabant. De Kuierroute start en eindigt bij Imkerij Immenhof. Een
routebeschrijving is te downloaden via de website van Bos en Kuil.
Voor wie de smaak te pakken heeft, is er
ook het Ommetje dat al in 2009 ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan door Bos en
Kuil geopend werd. Deze route voert vanuit
Malden langs het Maas-Waalkanaal via De
Kuil naar het zweefvliegveld en door Heumens Oord richting Heemtuin terug naar
het centrum van Malden. Het Ommetje is
12,5 km lang, met 10 km als optie, en geheel bewegwijzerd. Onderweg brengen drie informatiezuilen de bijzonderheden van
de omgeving in beeld. In samenwerking met gemeente Heumen is een gedrukte folder
beschikbaar gesteld.

Vrijwilligers Samen Doen in het Lierdal

Vanwege Covid-19 moesten evenementen als NLdoet, Natuurwerkdag, Burendag
Malden-Zuid worden afgelast. Met in achtneming van beperkende overheidsmaatregelen in verband met Covid-19 is er toch het nodige gedaan:
• Dankbaar gebruikmakend van waterput en slangen van VCM, is geregeld
water gegeven aan de 36 fruitbomen in de boomgaard en aan nieuwgeplante
bomen en heggen. Een langdurige en zware klus door het gewicht van de
slangen en de hoge temperaturen.
• Vrijwilligers hebben 12 nestkastjes gebouwd, gebeitst en
opgehangen. Dit was mede mogelijk door financiering via NLdoet en door
een particuliere donatie.
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Vrijwilligers hebben in het voorjaar 5 wat grotere bomen (walnoot, tamme
kastanje) geplant voor schaduw voor vee/paarden in de zomer. Met dank
aan donaties van Oranjefonds en Bos en Kuil.
In het najaar zijn nog eens 2 zilverlindes bekostigd door gemeente Heumen
geplant.
Een weiland is grotendeels ontdaan van Sint Jacobs Kruiskruid dat giftig is
voor paarden en koeien.
Met steun van Bos en Kuil konden we gebruikmaken van het aanbod van
bewoners aan de Liersweg om een Informatiebord over het Lierdal in hun tuin
te plaatsen.
• In november zijn met medewerking
van gemeente Heumen 4500 stinsenbollen geplant langs het Vuurvogeldwarspad.
• De droogte van deze en vorige
zomer heeft zijn sporen achtergelaten,
met name in recenter geplante heggen. In het najaar zijn daarom ongeveer 520 dode plantjes in de heggen
vervangen.
• Met steun van de gemeente Heumen zijn begin 2021 nog eens 6 wat
grotere bomen (zilverlinde, Varikse
zwarte kers, Annabella kers) geplant.
• Verder is er onderhoud gedaan aan
heggen en struweel, en aan de struinpaden en de boomgaard.
• Dorpsverbinder Catelijne Quant
bracht ons in contact met Bastiaan
Kock met wie wordt gekeken of een
kabouterpad in Lierdal Malden-Zuid en
Heumensoord haalbaar is.
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