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Overlijden van Arno Sprinkhuizen, penningmeester
Arno Sprinkhuizen, sinds 2018 penningmeester van Bos en Kuil, is
helaas op 25 november jl. overleden. Hij vulde zijn verantwoordelijkheid binnen het bestuur consciëntieus in en was een erg prettige collega om mee samen te werken. Wij zullen hem missen.
Sander van de Meent is het bestuur te hulp geschoten en heeft de taken
van Arno overgenomen.
Nieuw lid kascommissie
Voor onze vereniging (met ANBI-status) is het belangrijk dat de financiën op orde en transparant zijn. Daarom heeft de vereniging een
kascommissie die elk jaar de rekening en verantwoording van de penningmeester controleert. De kascommissie van de vereniging bestaat
uit 2 leden. Elk jaar treedt het langstzittende lid af en wordt een nieuw
lid benoemd. Dit jaar treedt Hans Dingemanse af als lid. Heeft u belangstelling om hem op te volgen en volgend jaar de kascontrole te
helpen uitvoeren? Meld dat dan s.v.p. via info@bosenkuil.nl.
255 huizen erbij in Molenhoek Zuid?
In de gemeenteraadsvergadering van Mook en Middelaar van 10 maart
a.s. - vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen - staat het woningbouwplan voor Molenhoek Zuid op de agenda. Er wordt dan besloten
over het gebied dat grofweg wordt begrensd door de spoorbrug over
de Maas, de Maas zelf, de Rijksweg en de Bredeweg (provinciale en
gemeentegrens).
1/8

Vereniging Bos en Kuil
U vindt het plan op www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoekzuid [1] onder Gebiedsvisie, ontwerpgebiedsvisie-molenhoek-zuidh4.pdf.

Het plan behelst de bouw van 255 woningen waarvoor onder andere
volkstuinen en schooltuinen moeten wijken. De voorgestelde woningdichtheid (36 woningen per hectare) is vergelijkbaar met die in een
stadswijk. Ook de hoeveelheid groen per woning ligt met 83 m2 maar
net boven de hoeveelheid groen in een stadswijk. Het plangebied is
onderdeel van de Woondeal Arnhem-Nijmegen die door de regio met
de Rijksoverheid overeengekomen is.
Bos en Kuil heeft een zienswijze op dit plan ingediend bij de gemeente
Mook en Middelaar. In deze zienswijze beargumenteren wij:
A. Het proces van totstandkoming van dit plan was onzorgvuldig; er
heeft te weinig consultatie plaatsgevonden.
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B. De geldende Structuurvisie Lierdal impliceert dat bouwen gepaard
dient te gaan met verbetering van landschaps- en natuurwaarden in het
Lierdal. In deze verbetering is niet voorzien.
C. Voor verbetering is een Fonds Structuurvisie Lierdal beschikbaar
dat gevuld wordt door een bijdrage te vragen van elke nieuw te bouwen woning in het Lierdal. Welk bedrag zit daar dan in?
D. Er is vermindering van landschaps- en natuurkwaliteit, terwijl “natuurinclusief bouwen” een eis is in de Woondeal Arnhem-Nijmegen.
E. Wij bepleiten behoud van uitzicht richting stuwwal voor recreanten
op de Maasdijk en een groene corridor richting Rijksweg (langs de
Bredeweg).
F. Wij vragen ons af waar het aantal van 255 woningen op gebaseerd
is bij een woningbehoefte van 270 woningen, terwijl reeds 155 gerealiseerd zijn of in harde plannen staan.
De volledige tekst van de ingediende zienswijze kunt u op onze website in de blog nalezen. Maar u kunt ook zelf uw mening kenbaar maken aan de politieke partij van uw keuze door voor 10 maart een e-mail
te sturen naar de lijsttrekker:
DGP (4 zetels): ton.herings@dgp.mookenmiddelaar.nl
PvdA (3 zetels): ton.broekmans@pvda.mookenmiddelaar.nl
VVD (3 zetels): cornelieke.vandenbergh@vvd.mookenmiddelaar.nl
GroenLinks (1zetel): marcel.kamp@groenlinks.mookenmiddelaar.nl
CDA (1 zetel): francois.jongen@cda.mookenmiddelaar.nl
Natuurlijk Groen (1 zetel): fred.vansantwijk@groenlinks.mookenmiddelaar.nl
[1] https://www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid
Verbinding Groesbeek naar A73
Op 1 maart 2021 besteedde de Gelderlander al aandacht aan de petitie van BOOMM, Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek,
tegen de aanleg van variant 5a van de verbinding van Groesbeek met
de A73. Dit tracé zal langs het spoor en de Heumense Schans in Molenhoek worden aangelegd. Bezoek de website van BOOMM en teken
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de petitie. In 2022 wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke trajecten.
Website BOOMM: www.boomm.info
Link naar de petitie: petities.nl/petitions/
houd-station-mook-molenhoek-groen-geenweg-langs-de-heumense-schans?locale=nl
Blokkade dassenroute Sluis - Lierdal Oost
Wij berichtten in onze vorige nieuwsbrief al over de dassenroute Sluis
– Lierdal Oost. Sindsdien en na druk vanuit vereniging Das en Boom
is een raster van een hondenuitlaatwei op percelen aan de hoek van
de Ringbaan en de Rijksweg door gemeente Mook en Middelaar verplaatst. Zo hebben de dassen weer vrije doorgang vanaf de dassentunnel onder de Rijksweg naar het oostelijk Lierdal.
Ondersteuning van initiatieven in het Lierdal
Met hulp van een aantal leden is de ondersteuning van eventuele initiatieven in het Lierdal uitgewerkt. Op de website van Bos en Kuil zijn
de voorwaarden te vinden. Bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer over
deze mogelijkheid om door te geven aan belangstellenden.
Landgoed de Kleine Lier
Het bestemmingsplan van landgoed de Kleine Lier (gelegen in het
noordelijke Lierdal tegen de kuil van de spoorlijn Nijmegen-Venlo
aan) is door de gemeenteraad van Mook en Middelaar goedgekeurd.
Onze vereniging had zorgen over het beheer van het landgoed ingebracht die niet werden gedeeld. Wij zullen de activiteiten op de Kleine
Lier blijven volgen.
Kabouterpad Lierdal
In het voorjaar van 2021 is een kabouterpad uitgezet en ingericht. Dit
kabouterpad loopt door het open landschap van het Lierdal (± 1,5 km)
en door het bos van Maldensvlak (± 1,6 km). Aan de route ligt een
boomgaard met picknicktafel waar het goed pauzeren is.
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Start- en eindpunt: Austria Sport, Rijksweg 209, 6581 EK Malden. Je
kunt hier parkeren. In de winkel haal je de routebeschrijving tegen een
kleine vergoeding voor onderhoud van het kabouterpad.
Het kabouterpad kwam tot stand in een samenwerking van Houtje van
de Straat! (www.houtjevdstraat.nl) en Samen Doen maakt Mooi en
Groen (www.lierdalhagen.nl), Austria Sport (www.austriasport.nl) en
vereniging Bos en Kuil. Gemeente Heumen ondersteunde financieel
middels een Vonkje. Austria Sport en Bos en Kuil gaven een donatie
voor het drukken van de routebeschrijving.
Houtje van de Straat biedt kleinschalige dagbesteding met als hoofdactiviteit houtbewerking. De kabouters zijn daar gemaakt. Samen Doen
heeft de route uitgezet, de kabouters geplaatst en de routebeschrijving
ontworpen.
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Vrijwilligers Samen Doen in het Lierdal
Ondanks de coronabeperkingen hebben vrijwilligers van Samen Doen
het nodige in het Lierdal gedaan. Behalve de inrichting van het kabouterpad, zijn in het voorjaar 8 grotere walnootbomen geplant die door
Bos en Kuil waren gedoneerd. Tijdens de landelijke Natuurwerkdag in
november zijn nog eens 7 grotere bomen geplant die door de gemeente
Heumen zijn bekostigd. Ook zijn toen ongeveer 1500 stinsebollen geplant, eveneens uit gemeentelijk budget betaald. Daarnaast is er veel
gedaan aan onderhoud van de bossingels, de boomgaard, de heggen
en de struinpaden. Aparte vermelding verdient het uitsteken van Jakobskruiskruid uit de weides omdat dit schadelijk is voor runderen
en paarden; een klus die 3 maal een dagdeel in beslag nam. Helaas
konden vanwege corona NLdoet en de Burendag Lierdal Malden-Zuid
niet doorgaan.
Het Oranjefonds heeft via Bos en Kuil aan Samen Doen een subsidie
van € 350 toegekend in het kader van NLdoet 2022. De subsidie be6/8
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treft de plaatsing van een tweede picknicktafel in de plukboomgaard
aan de Lierseweg in Malden. De plaatsing gebeurt door deelnemers
aan NLdoet. Deze tweede tafel zal in uitvoering lijken op de reeds
aanwezige, robuuste tafel.
Klimaatverandering en het Lierdal
Gemeente Heumen heeft subsidie gekregen voor het aanpassen van
het waterbeheer in de wijk Maldensvlak aan de klimaatverandering.
Bij veel regenval hoopt het water zich onder andere op bij de Schoof.
Dit is het gevolg van de hoogteverschillen en indeling van de wijk.
De gemeente wil dit overtollige water bovengronds afvoeren naar het
groen in de wijk en naar het Lierdal, te beginnen bij de Dravik. Komend jaar worden de plannen hiervoor samen met de bewoners verder
uitgewerkt.
Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Bos en Kuil is geïnteresseerd in de plannen van de gemeentelijke politieke partijen in de periode 2022 - 2026. Op basis van vier vragen aan
de politieke partijen in Mook en Middelaar en in Heumen hebben we
een kieswijzer opgesteld die u vindt op www.bosenkuil.nl.
De vragen gaan over:
• het door klimaatverandering toenemende belang van groene,
verkoelende zones rond de woonkernen, ook als open, groene
uitloopmogelijkheid.
• de afnemende biodiversiteit waardoor er dringende behoefte is
aan meer diversiteit in landschap met verschillende landschapselementen. Ook is er behoefte aan circulaire vormen van veeteelt en landbouw.
• het Lierdal tussen Malden en Molenhoek als open, groene zone.
Wordt de structuurvisie Lierdal nog steeds onderschreven? Zo
nee, waar wijkt de opstelling af van het gestelde in de structuurvisie?
• de onderhandelbaarheid van het standpunt met betrekking tot
vraag 3 in coalitiebesprekingen.
7/8

Vereniging Bos en Kuil
Buurtinitiatief Lierdalse Huuskes
Aan de Lierseweg, dichtbij het struinpad Vuurvogeldwarspad, is een
buurtbieb voor jong en oud ingericht. De buurtbied is ook opgenomen
in het kabouterpad Lierdal.

Zijn uw gegevens nog actueel?
Kloppen uw adresgegevens nog? En hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan Bos en Kuil? Dat maakt communicatie van ons met u
gemakkelijker. Wijzigingen en aanvullingen kunt u e-mailen naar
info@bosenkuil.nl.
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