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Inleiding 
Bos en Kuil is een vereniging die staat voor het open, groen en aantrekkelijk houden van het Lierdal. 

Het Lierdal is het open landschap tussen de kernen Malden (Gelderland) en Molenhoek (Limburg). 

Naar het Oosten wordt het Lierdal begrensd door de spoorlijn Nijmegen-Venlo, naar het Westen door 

het Maas-Waalkanaal. De vereniging heeft zoveel leden uit Malden en Molenhoek, dat er politieke 

druk kan worden uitgeoefend wanneer zich weer een bedreiging aandient. 

 

Bos en Kuil, voortgekomen uit een burgerinitiatief uit 1988, zet zich nu al meer dan 30 jaar in voor 

behoud en versterking van kwaliteiten van het gebied – tot nu met succes. Het is echter de vraag of dit 

ook in de toekomst zal blijven lukken. Want het Lierdal kent nog steeds vele bedreigingen. Die 

variëren van grootschalige woningbouw, vestiging van een sportpark, de aanleg van een doorgaande 

verbindingsweg naar de A73 tot grootschalige landbouw, veehouderij en verrommeling. 

Verenigingsbeleid 
Het beleid van de vereniging is er op gericht om in samenwerking met belanghebbenden in het Lierdal 

de aantrekkelijkheid van het gebied te bevorderen door verhoging van natuur- en landschappelijke 

waarden en van de recreatiewaarde. De basis vormt de Structuurvisie Lierdal (geldig tot 2025) die tot 

stand is gekomen via brede participatie van stakeholders en burgers. De structuurvisie is unaniem 

aangenomen door de Gemeente Heumen (Gelderland) en de Gemeente Mook en Middelaar 

(Limburg). 

 

In het Lierdal vindt agrarische bedrijvigheid plaats. De vereniging zet zich in om te bevorderen dat 

deze bedrijvigheid door een extensief karakter bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo ondersteunt de 

vereniging een samenwerkingsverband tussen gemeente Heumen (grondeigenaar), agrarische 

grondgebruikers en betrokken burgers in het Lierdal ten zuiden van Malden. Deze samenwerking 

heeft er toe geleid dat een meer natuurlijk beheer van agrarische gronden plaatsvindt en dat de 

biodiversiteit is toegenomen. 

 

De vereniging volgt alle plannen betreffende het Lierdal kritisch. Indien nodig geeft de vereniging 

gevraagd en ongevraagd haar mening over ontwikkelingen en onderneemt indien nodig stappen 

binnen de bestaande wettelijke kaders. 

Verenigingsactiviteiten 
Bos en Kuil heeft een aantrekkelijke en afwisselende bewegwijzerde wandelroute door het Lierdal 

uitgezet: Ommetje Bos en Kuil. Onlangs is een nieuwe routebeschrijving in aantrekkelijk formaat 

uitgebracht. 

Ook organiseert Bos en Kuil geregeld excursies in het Lierdal om belangstelling voor landschap en 

cultuurhistorie te kweken. Waar mogelijk wordt daarbij samengewerkt met gebruikers van het 

landschap, zodat er kennisgemaakt kan worden met bijvoorbeeld extensieve veehouderij en 

paardentherapie voor mensen met een beperking. 

 

Maar de vereniging doet meer. Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan betere toegankelijkheid 

en verfraaiing van het Lierdal. 

• Op ons initiatief is een gebied bij de keersluis in het Maas-Waalkanaal landschappelijk fraai 

ingericht als leefgebied voor de das, met heggen, een boomgaard en wandelpaden. 

• Wij ondersteunen het burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen, waarin vrijwilligers ten 

zuiden van Malden struinpaden aanleggen, omzoomd door vlechtheggen. In een nieuwe 

plukboomgaard voor de buurt zijn oude appel-, peren- en pruimenrassen geplant. En er staan 

ook weer paarden en koeien in de eerder zo lege weides aan de zuidrand van Malden. 

• Verder ondersteunt Bos en Kuil ook andere initiatieven die burgers meer betrekken bij buurt en 

landschap zoals de Burendag Malden-Zuid, die plaatsvindt in de nieuw aangelegde 



plukboomgaard voor de buurt. Ook heeft Bos en Kuil buurtbewoners ondersteund die een 

bloemenlint langs de Lierseweg aangelegd hebben en onderhouden. 

Beheer van de financiële middelen 
De financiële middelen worden prudent beheerd. De reserve voor in de toekomst uit te voeren 

werkzaamheden wordt ondergebracht op een gewone spaarrekening en voor langere tijd vastgezet 

om een hogere renteopbrengst te genereren. Om lopende kosten te dekken wordt een normale 

bankrekening aangehouden. Feitelijk kent de vereniging geen kas met contant geld. Opbrengsten 

worden op de bankrekening gestort, uitgaven worden via de bank betaald.  

Controle van het financieel beheer 
Uitgaven worden gedaan voor het bereiken van de statutaire doelstelling van de vereniging. Elk jaar 

wordt de rekening en verantwoording van het voorgaande jaar onderzocht door een kascommissie. 

De kascommissie wordt ingesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De daarop volgende 

Algemene Ledenvergadering verleent uiteindelijk decharge aan het bestuur.  

Privacy 
De vereniging werkt volgens een privacy reglement (zie: www.bosenkuil.nl, privacy beleid).  

Projecten onder beheer 
Bos en Kuil zet voor de natuur- en landschapsprojecten eigen middelen in, en verwerft gelden bij 

algemene fondsen voor de activiteiten van de vereniging. De Vereniging Bos en Kuil heeft momenteel 

de volgende projecten onder haar beheer: 

1. Ommetje Bos en Kuil. Een wandelroute door het Lierdal van 12 km. Een geactualiseerde 

beschrijving is in een met de gemeente Heumen afgestemd format gedrukt en gratis beschikbaar 

voor leden en belangstellenden. 

2. Ondersteuning burgerinitiatieven. Het ondersteunen van burgerinitiatieven voor de verfraaiing 

van het Lierdal. Als rechtspersoon treedt de vereniging op als penvoerder en beheert zij fondsen 

voor deze initiatieven. Momenteel worden drie initiatieven ondersteund, te weten het plaatsen 

van hagen met aanleg van nieuwe paden in het Lierdal, ontmoeting van omwonenden van het 

Lierdal op NLdoet en Burendag Malden-Zuid. 

3. Excursies. Wij verzorgen voor belangstellenden excursies in het Lierdal waarbij ook aandacht is 

voor de grondgebruikers (weiden van therapiepaarden, veeteelt en bollenverwerking). 

4. Contacten met de buurt. Wij nemen met een informatieve kraam deel aan publieksevenementen 

Molenhoekdag en Burendag Malden-Zuid. 

5. Informatieverstrekking. De vereniging beheert een website (www.bosenkuil.nl) met nieuws en 

wetenswaardigheden over het Lierdal. 


