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Ter informatie voor u als lid van Bos en Kuil 
 
 
B&K kan initiatieven in het Lierdal ondersteunen 
Bos en Kuil ondersteunt initiatieven die bijdragen aan betere toegankelijkheid en verfraaiing 
van het Lierdal. 
Daarnaast ondersteunen we initiatieven die burgers meer betrekken bij buurt en landschap. 
Mogelijke ondersteuning bestaat uit advies en/of een financiële tegemoetkoming. 
Kent u iemand die mogelijk een initiatief wil ontplooien? Stuur dan bijgesloten flyer door. 
 
Let op, voor een financiële bijdrage gelden de volgende voorwaarden: 
• de maximale bijdrage is 500 euro voor materiaal. 
• niet vergoed worden kosten voor personeel, beheer en onderhoud en andere structurele 
kosten. 
• bij de aanvraag horen een planning en kostenopgave. 
• het initiatief moet binnen een redelijk termijn tot resultaat leiden. 
Zie:  https://www.bosenkuil.nl/initiatieven/ 
 
Woningbouw in Molenhoek Lierdal-Zuid 
De gemeente Mook en Middelaar heeft vergevorderde plannen om minstens 250 woningen 
te bouwen in de uiterste zuidwestelijke punt van het Lierdal. 
Daardoor zal o.a. het volkstuinencomplex moeten verhuizen. 
Het zoekgebied woningbouw loopt globaal van de spoorlijn Nijmegen-Venlo tot aan de 
provinciegrens (de Bredeweg). 
En van de Maasuiterwaarden tot aan de Rijksweg. 
Op 1 juli zouden ontwikkelscenario’s gepresenteerd worden. En op 1 september moet er een 
gebiedsvisie zijn. 
Het bestuur van B&K houdt de vinger aan de pols. 
Zie verder het blog op www.bosenkuil.nl 
 
Landgoed De Kleine Lier tegen Molenhoek aan 
Er ligt een nieuw bestemmingsplan ter inzage voor landgoed De Kleine Lier. 
Er is voorzien in 5 ha nieuwe natuur, 1 woonhuis op de plek van de huidige paardenstal (10 
bij 15 meter, nokhoogte 10.5 meter), een schuur (van 8 bij 15 meter) en een schaapskooi (35 
m2). 
Het landgoed is voor 90% toegankelijk en wordt ontsloten door wandelpaden. 
Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0944.BPDEKLEINELIER2021-
ON01/t_NL.IMRO.0944.BPDEKLEINELIER2021-ON01.html 
 
Een eerder bestemmingsplan werd uiteindelijk in 2016 door de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State afgekeurd. 
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Omwonenden en vereniging Bos en Kuil hadden bewaar aangetekend. 
Dit nieuwe plan is aangepast aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak. 
De plannen zijn positief beoordeeld door de LKM Commissie van het Gelders Genootschap. 
Extra eisen die zij gesteld hebben, zijn verwerkt in het inrichtingsplan. 
Het bestuur van B&K zal een zienswijze indienen die zich concentreert op de 
natuurontwikkeling en het natuurbeheer. 
 
Kabouterpad Lierdal Malden-Zuid 
Bos en Kuil heeft samen met anderen bijgedragen aan de ontwikkeling van een kabouterpad 
dat begint en eindigt bij Austria Sport aan de Rijksweg te Malden. 
Daar kan tegen een kleine vergoeding een routebeschrijving met opdrachten voor de 
kinderen opgehaald worden. 
De route loopt ongeveer 1,5 km door het open gebied van het Lierdal en voor ongeveer 1,6 
km door het bos van Maldensvlak. 
Kom naar de opening op 21 juli, 15 uur op het parkeerterrein van Austria Sport. En neem uw 
(klein)kinderen mee. 
 
Burendag Lierdal Malden-Zuid 
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond corona wordt deze burendag met steun van 
vereniging Bos en Kuil weer gehouden op en rond het terrein van rijverenging VCM, 
Lierseweg 4 te Malden. 
De datum is 25 september 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Bos en Kuil 
Marcel Alink, secretaris 
info@bosenkuil.nl 
 
Bijlage: Flyer initiatieven Lierdal 
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Vele wandelaars en fi etsers genieten van het open Lierdal 
tussen Malden en Molenhoek. Hagen, houtwallen en bosjes 
bieden schuilplaats aan bijvoorbeeld dassen. Er is een variëteit 
aan planten, vlinders en andere insecten te bewonderen.

Vereniging Bos en Kuil s� muleert ini� a� even die dit mooie 
landschap nog meer tot leven brengen voor een breder publiek. 
Hee�  u een idee op cultureel, maatschappelijk, sociaal, groen of 
bijvoorbeeld spor� ef gebied, laat het ons weten. Mogelijk kan 
Vereniging Bos en Kuil uw ini� a� ef ondersteunen met advies 
of een maximale bijdrage van 500 euro. Kijk voor informa� e en 
voorwaarden op www.bosenkuil.nl/ini� a� even

Vereniging Bos en Kuil ondersteunt uw ini� a� ef  
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