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Stichting Groen Weert   Terugblik 2013    GH/14-02-2014f  
 
Stichting Groen Weert 

De Stichting Groen Weert (SGW)  bestaat 

bijna 3½ jaar. Momenteel heeft SGW 

negen bestuursleden en vier actieve 

adviseurs.  

We prijzen ons gelukkig dat we bij de 

adviseurs weer een boomdeskundige 

hebben kunnen aanwerven. 

. 

 
www.groenweert.nl

Bomenstichting 
Twee bestuursleden zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting en kunnen namens de 

Bomenstichting bezwaar aantekenen tegen dreigende kap van bomen. 

De Bomenstichting is begin 2012 overgegaan in een nieuwe organisatie bestaande uit 

vrijwilligers. 

 

Het vergroenen van Weert 
 

Groene activiteiten 

2013 was voor ons een druk jaar. Samen met de Bomenstichting en Samenwerkend Groen en 

daar waar mogelijk met het IVN, NMC, de wijkraden, buurtbewoners en de gemeente Weert, 

hebben we ons ingezet om Weert groen te houden en mogelijk groener te maken. Ook door 

bewoners van de buurgemeenten Nederweert en Cranendonck is een beroep op onze ervaring 

en kennis gedaan. Niet alleen voor het behoud van groen maar ook voor een beter milieu en 

meer duurzaamheid. 

 

Bomenbeleidsplan 

In 2012 is door de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan 

vastgesteld. Als Stichting hebben we gevraagd om ook 

het handhavingstraject goed te regelen en hier 

uitvoering aan te geven.  

Een van onze zorgpunten is het behoud van 

toekomstige monumentale bomen en de minimale 

beschermstatus van de huidige monumentale bomen. 

Na het regelen van de formaliteiten door de gemeente 

zal SGW een bijdrage leveren aan het inventariseren 

 

 

2013 
Een jaarring erbij 

In het Bomenbeleidsplan is opgenomen 

dat de gemeente jaarlijks gratis bomen 

verstrekt aan de bewoners voor het 

planten in de voortuinen. Dit omdat in 

veel straten de stoepen te smal zijn voor 

het planten van bomen, terwijl er in de 

tuinen wel voldoende ruimte voor klein 

blijvende bomen is. 

Een prima actie van onze gemeente! 

http://groenweert.nl/joomla/
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van de monumentale bomen. 

 

Een Groener en Gezonder Weert  

In 2013 is uitvoering gegeven aan de actie ‘Een Groener en Gezonder Weert’.  

Hierbij worden in samenwerking met de wijkraden, burgers, gemeente en het bedrijfsleven, in 

de gemeente Weert bomen geplant. Inwoners wijzen via ons op mogelijke plaatsen voor 

bomen. De gemeente zorgt voor de controle en zo nodig voor het planten. Het bedrijfsleven 

toont met een bijdrage zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn duurzame en groene 

uitstraling. De bomen zorgen namelijk voor het compenseren van de CO2 uitstoot van de 

bedrijfsauto’s, het opvangen van het fijnstof, en voor een gezonde leefomgeving. 

 

      
1

e
 boom O.L. Vrouwenstraat        Planten van een  schijnbeuk bij Vlinder Villa 

 

Op 21 maart is door wethouder Litjens de aftrap voor de actie gegeven door symbolisch de 

beuk van de eerste inzender te planten. 

Gelijk na de start van de actie hebben we een twintigtal inzendingen ontvangen. Een deel van 

de voorstellen betroffen het herplanten van bomen waar de gemeente verantwoordelijk voor is 

en die daarom  buiten deze actie vallen. Het planten van een  (kerst)boom of spar naast de 

toren van de St. Martinuskerk kreeg niet de goedkeuring van de gemeente. 

Bij het kinderdagverblijf Vlinder Villa aan de Emmasingel is in samenwerking met SGW en 

met hulp van de kleuters een vlinderstruik en een schijnbeuk geplant. 

Voor de uitvoering van een plan voor het verder vergroenen van de tuin van St. Martinus 

zoeken we  een sponsor, evenals voor groen aan de Graafschap Hornelaan en andere plaatsen. 

Gezien de lopende zaken en de geringe publiciteit wordt de actie in 2014 voortgezet. 

 

Weert 600 jaar stad 

Graag hadden we gezien dat voorstellen van ons in het 

Kader van Weert600 gehonoreerd waren. Helaas 

wordt het beschikbaar budget besteed aan vluchtige 

activiteiten in plaats van duurzame projecten zoals 

bijvoorbeeld aan het Stadspark of het vergroenen van 

het Stadscentrum. 
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Vergroenen van de binnenstad  
Wat toeristen eigenlijk al lang wisten: de binnenstad van Weert maakt een opgeruimde maar 

nogal ongezellige en sfeerloze indruk. De Beheers-visie die het gemeentebestuur in 2009 

schreef, sprak de wens uit dat de Binnenstad een stenig en functioneel karakter moest hebben. 

Nu het economisch wat minder gaat, ondervinden de ondernemers mede ook door de weinig 

sfeervolle indruk de nadelige gevolgen. De leegstand van winkels is in onze stad  hoger dan in 

381 andere plaatsen.  

Een van de verbeterpunten voor Weert binnen de singels zou vergroening kunnen zijn. De 

Stichting Groen Weert probeert al jaren nieuwe creatieve aanplant te promoten. 

Gelukkig wordt eind 2013 ons initiatief opgepakt door het Centrum Management, de VVV, de 

ondernemers, en de gemeente Weert.  

Als eerste zijn de ondernemers van de Oude Schut aan de slag gegaan en hebben op het 

intieme maar kale pleintje leibomen, hagen en gevel-begroeiing aangebracht. Wij wachten 

met spanning voorjaar 2014 af. SGW voorziet een positieve uitstraling van dit initiatief. 

Bij voorstellen voor aanplant komen de initiatiefnemers steeds weer de veel geroemde 

jaarlijkse kermis tegen. Daar waar de attracties gedurende een week moeten staan, wordt geen 

boom geplant. Aangezien de installaties steeds groter en indrukwekkender worden, claimt de 

kermis bovendien steeds meer ruimte in de stad. Met gevolg kale ruimte gedurende 51 weken 

van elk jaar. Er kan meer balans tussen het volksfeest en belangen van de bewoners, 

bezoekers, en ondernemers van de stadskern gecreëerd worden. Met mobiele boombakken is 

de aankleding in de binnenstad te verbeteren. Tijdens evenementen (bijv. de kermis) kunnen 

de boombakken tijdelijks elders geplaatst worden.         

 

      

                                        
 Gevelbeplanting Noordkade        Boombakken op parkeerterrein    

 

 

 

 

Ook gevels en 

parkeerterreinen 

zijn te 

vergroenen  

Met levend groen 

kan veel fijnstof  

opgevangen 

worden en het 

geeft verkoeling. 

Hoelang zullen 

we nog geduld 

moeten oefenen 

eer een 

vernieuwd 

Stadspark 

realiteit zal zijn 

geworden? 
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Crematorium aan de Kempenweg- Oude Graaf 

 ‘Kap van eiken Kempenweg Oude Graaf voorkomen’, stond in onze Terugblik 2012. 

Gelukkig maar want straks geven de bomen statige sfeer aan een te bouwen crematorium.  

Om een bedrijventerrein aan de Kempenweg Oude 

Graaf beter verkoopbaar te maken, had een ambtenaar 

het vorig jaar illustere plan opgevat om een 

kapvergunning aan te vragen voor 60  eikenbomen van 

50 tot 80 jaar oud. Gelukkig ging de kap niet door, 

mede door onze bezwaren, perspublicaties en de 

persoonlijke inzet van wethouder Litjens.  

De bomen werden indertijd bewust gespaard om ze 

zoveel mogelijk later in te kunnen passen bij het 

inrichten van het terrein. Voor begrafenisondernemer 

Van Deursen bleek dit een aantrekkelijke optie. De 

locatie bij de begraafplaats in Nederweert voor een crematorium is hiermee komen te 

vervallen. 

 

Onderhoud Bomenbordjes 

Ook dit jaar hebben we alle bomenbordjes schoongemaakt en zo 

nodig gerepareerd. Helaas heeft een omwonende zich de twee 

bordjes bij de omgewaaide wilg bij de oude Odaschool 

toegeëigend. Nieuwe bordjes zijn verzorgd voor de Koningslinde 

en bij een linde in het Stadspark als herinnering aan het bezoek van 

het Koninklijk Huis in 2011. 

 

Educatieve activiteiten 

 

           

Bomenexcursie wijk Fatima 23 mei 2013  

De bomenavondwandeling in de wijk Fatima was 

georganiseerd via de wijkraad Fatima. 

Gezien het aantal deelnemers was de wandeling een 

groot succes. In de wijk zeer fraaie bomen staan die 

ook nog eens met de historie van de wijk verbonden 

zijn. 

  

 

 

 

Bomendag met bomenbloesemfietstocht  

21 april 

In 2009 hebben we  het boekje ‘Wandel- en 

fietstochten langs monumentale bomen in de 

gemeente Weert’ uitgegeven. Dit in het kader van 

de wedstrijd voor de boom met de hoogste X-

factor. De bloesemfietstocht met de route via het 

Stadspark en Laar was toen een groot succes. Dit 

was de reden om in samenwerking met het IVN nu 

weer zo’n fietstocht te organiseren. Dit keer met 

een route via Stramproy. Helaas liet de bloesem 
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door de late winter verstek gaan, waardoor de belangstelling tegenviel. Het wandel- en 

fietsboekje is overigens nog steeds te koop. 

In en rond het NMC waren veel activiteiten in het kader van bomen opgezet.  

Een wilgen vlechter gaf demonstraties. 

 

Bomenplantdag Stramproy 20 maart    
Elk jaar wordt de bomenplantdag mede 

georganiseerd door de gemeente Weert. 

Onder goede plantomstandigheden  

werden door de basisschoolleerlingen 

nabij hun school bomen en heesters 

geplant. Gezien het natte weer kreeg het 

programma een vervolg in het NMC. 

 

Lezing over bomen en insecten 

Op 12 maart is een lezing in het NMC 

verzorgd door Henry Kuppen, een 

specialist in boomziekten. Een zeer 

interessante lezing waar 35 personen van hebben genoten. 

 

Weert Groenste stad van  Europa   

       

         

  
 

Eric Creemers (SGW) spreekt de jury toe   Goud belooft veel groen 

 

Op 20 juli 2013 heeft een internationale jury Weert bezocht. Bestuursleden van Stichting 

Groen Weert hebben de gemeente ondersteund in het organiseren van deze jurydag. Zij 

hebben meegedacht over de route en dit is tijdens het bezoek van de jury op film vastgelegd. 

Er is een presentatie gegeven aan de jury over Stichting Groen Weert en over het Hospice St 

Franciscus. Voor het jurybezoek, zie https://www.youtube.com/watch?v=g4G0WKvBdwM. 

Aan de stedebouwkundigen uit verschillende Europese steden, die deel uitmaakten van de 

jury,  is de bekende SGW-BOL-liniaal overhandigd (zie volgende item). Op 27 september is 

Weert, evenals Birmingham en Dresden, uitgeroepen tot groenste stad van Europa.  
 

Het kappen van bomen 
 

Aanvraag kapvergunningen 

In  2013 zijn voor minder bomen een kapvergunning aangevraagd. Dit is echter  geen reden 

tot juichen en  het controleren blijft een belangrijke en noodzakelijke taak voor SGW evenals 

https://www.youtube.com/watch?v=g4G0WKvBdwM
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de controle op de herplantplicht. Enkele opmerkelijke zaken willen we noemen, zowel 

positieve als negatieve. 

 

Bolliniaal 

Het valt ons op dat bij diverse bouwprojecten  aanwezige 

monumentale bomen nauwelijks een rol spelen. Bij de 

ontwikkeling gaat bij voorkeur alles wat groeit en bloeit tegen de 

vlakte. Jammer; want honderd jaar bomengroei haal je door 

herplant pas weer in na vier generaties. 

Vandaar dat onze Stichting voor de projectontwikkelaars een 

handig hulpmiddeltje heeft ontworpen: de Bolliniaal. In plaats van 

de rechte liniaal is deze  handig te gebruiken als op het perceel een 

aantrekkelijke boom staat. Met een sierlijke beweging ontwerp je 

er omheen en spaar je waardevol groen. 

 

Wet- en regelgeving. 

De gemeente Weert beschermt haar belangrijke monumentale bomen door opname in het 

bomenregister. Onze overheid verwacht van de burgers dat ze dit groen respecteren en 

beschermen tegen kap. 

Des te merkwaardiger dat we de laatste tijd zien dat die zelfde overheid het niet serieus neemt 

met de eigen voorschriften. 

Bij herinrichting rond het Bassin gaan drie beschermde haagbeuken tegen de vlakte zonder 

dat tijdig de wettelijke verplichte kapvergunningsprocedure werd doorlopen. Inspraak van 

belanghebbenden is feitelijk dus onmogelijk gemaakt. 

Toen onze Stichting buurtbewoners wilde steunen in een poging de kap tegen te gaan, kreeg 

ze  niet alleen nul op rekest maar werd de Stichting  de site van de gemeente Weert 

publiekelijk verweten de planontwikkeling tegen te houden. 

Hoewel  deze onjuiste berichtgeving betreffende onze Stichting subiet ingetrokken werd, na 

protest onzerzijds, heeft dit ons negatieve publiciteit bezorgd. Wij hebben deze affaire dan 

ook als hoogst ongelukkig ervaren. 

 

Op de Scheepsbouwkade wil een particulier een 

kavel bouwrijp maken. Op dit perceel staat een 

aantal, met name genoemde, beschermde bomen die 

opgenomen zijn in het Bomenregister. Op één eik na 

verdwijnen ze.  

Het kappen van deze bomen zou in goed overleg 

met het gemeentebestuur zijn gebeurd. Een 

verplichte kapaanvraag in de media ontbrak. Er 

volgt vervolgens ook geen handhaving. 

Merkwaardig  omdat de particulier in zijn actie nog 

een aantal bomen, struiken en plantsoenbeplanting 

op gemeentegrond verwijdert en daarna zich deze grond toe-eigent door het plaatsen van 

hekwerk. 

 

 De gemeente Weert dient wettelijk de kap van bomen en groen in het algemeen te 

controleren op juiste uitvoering, indien van toepassing, handhavend op te treden. Zeker voor 

een stad die  gekozen werd als Europese Groenste Stad dient zij voor de burgers als voorbeeld 

te dienen in een zorgvuldig groenbeheer.  
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Handhaving Biest 10 en Suffolkweg 20 

 Al jaren verzoeken we de gemeente vergeefs om bij illegale kap 

handhavend op te treden.  

 Na de kap van twee paardenkastanjes achter Biest 10 en het 

kandelaberen van 2 linden in tuinen aan de Suffolkweg waren 

we genoodzaakt om een ‘ingebrekestelling’ te versturen. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd, na lang aandringen, in enige actie 

van de gemeente. Bij Biest 10 heeft herplant plaatsgevonden en 

aan de Suffolkweg worden als compensatie enkele bomen langs 

het kanaal geplant. Neemt de gemeente vanaf nu daadwerkelijke 

controle serieus? We hopen niet beschaamd te worden in onze 

verwachting  

 

Koningslinde Suffolkweg 

 

Rakerstraat 8  

Een ander geval dat we al jaren volgen, is de overeengekomen herplant en 

compensatieverplichting voor het kappen van 2 monumentale linden die  voor een boerderij 

stonden. 

Inmiddels zijn 3 jaar verstreken terwijl de compensatie binnen 2 jaar uitgevoerd had moeten 

worden. We hebben de gemeente wederom verzocht om handhavend op te treden.  

  

Diesterbaan  
In februari constateerden wij dat een bosperceel 

van ruim 3600 m
2
 volledig was gekapt. De 

stammen lager er nog. Het perceel had een dichte, 

gevarieerde beplanting met volgroeide bomen, en 

een waterloop erlangs, waardoor het een waardevol 

natuurgebiedje was. Op het perceel was de boswet 

van toepassing.  

Ons bleek dat kap had plaatsgevonden nadat de 

termijn van de kapmelding en dus vergunning voor 

het kappen was verlopen. De provincie Limburg 

bevestigde dat en heeft de juridische afhandeling overgedragen aan de Groene Brigade. Er is 

verbaliserend opgetreden door de Provincie Limburg. De herplant van dit bosperceel dient 

binnen 3 jaar te zijn gerealiseerd.  

Dagblad de Limburger heeft aandacht besteed aan deze illegale velling. 

 

Bassin, vier haagbeuken 
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De gemeente wil het gebied rond het Bassin opnieuw inrichten. Diverse ontwikkelaars 

mochten een plan indienen. Daarbij was behoud van de vier beeldbepalende en beschermde 

haagbeuken  helaas geen randvoorwaarde (die door de gemeente gesteld had kunnen worden 

bij het vergeven van de opdracht). In het plan dat vergund werd aan een van de ontwikkelaars 

waren de bomen dan ook verdwenen. Onze stichting werd niet gevraagd deel te nemen in de 

klankbordgroep en werd ook niet op de hoogte gesteld van de voorgenomen kap. Overigens 

vervangt een klankbordgroep niet de vereiste procedure m.b.t. voorpublicatie en te hanteren 

termijnen voor bezwaar en beroep.  

Wij hebben de gemeente gevraagd om overleg en gepleit voor het behoud van deze bomen die 

in het bomenregister staan geregistreerd. Ook zijn in het rapport ‘Hart voor de Stad’ de vier 

bomen aangegeven om de stadsentree te versterken.  

In een peiling op www.weertdegekste.nl stemde  ruim ⅔ van de 2125 respondenten voor 

behoud van de bomen. We stonden als SGW dus niet alleen in onze inzet voor behoud van de 

4 haagbeuken. 

Uiteindelijk is een van de haagbeuken gespaard en komen aan Bassinzijde 5 i.p.v. 4 nieuwe 

bomen, met een omtrek van 50 à 55 cm i.p.v. 30 à 35 cm.  

Om de gemeente tegemoet te komen, hebben wij geen bezwaar ingediend. Daarbij hebben we 

het dringende verzoek gedaan om in de toekomst onze stichting al in de beginfase van 

planontwikkeling te betrekken. Wij kunnen dan constructief meedenken vanuit de invalshoek 

van groen en milieu, en voorkomen daarmee mogelijk premature kap. 

 

Kampershoek-Noord 

 
                                                                                

                         
 

Voor het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein gaat de gemeente  wel erg rigoreus te 

werk. Inventariseren wat er nog aan bestaand areaal in Weert benut kan worden, of afbraak 

van leegstaande panden, was een wenselijker optie geweest. Op Kampershoek-Noord werd 

veel agrarische grond en/met woningen opgeofferd.  Dit  gebied met in verhouding kwalitatief 

goede akkergronden werd niet alleen de boeren ontnomen, ook de natuurwaarden van dit 

gebied worden voor een groot gedeelte teniet gedaan.  

Behoudens de beschermde bomen is vrijwel al het groen verwijderd. Voor een nieuwe inrit 

vanaf de Ringbaan-Noord moeten nog 14 eiken gekapt worden. Voor het aanleggen van een 

hoofdweg moeten nog enkele bomen verplaatst worden. 

Onder de mogelijk grootste es van Nederland, achter de boerderij Heerweg 19, is door de 

gemeente verharding aangebracht en nu ook nog puin gestort. We hebben de gemeente 

diverse malen verzocht deze verharding te verwijderen en later ook het puin. Tot op heden is 

dit niet gebeurd. In plaats ervan handhavend op te treden wordt een kapvergunning 

Van een oase naar een 

boomloze vlakte ? 

 

Zelfs een van de 

grootste essen van 

Nederland bij Heerweg 

19 zou moeten 

verdwijnen. 

 

Geen enkele boom 

“kan” ingepast worden.  
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aangevraagd. Dit om het desbetreffende perceel boomloos te kunnen verkopen. Het blijkt dat 

Weert als Groenste Stad van Europa geen kans ziet op Kampershoek-Noord ook maar één 

boom in te passen. 

 

Verbetering van de Houtstraatlossing en een nieuw bergingsriool 

 

             
Beatrixlaan      Julianalaan 

 

Bij de herinrichting van de Julianalaan is de riolering vervangen. Deze grootscheepse ingreep 

had als gevolg dat 2 volwassen kastanjes (uit het Bomenregister) het loodje moesten leggen.  

In goed overleg met de gemeente hebben we afgesproken dat de 2 kastanjes vervangen 

worden, nadat de infrastructurele werken zijn uitgevoerd, door twee bomen van dezelfde soort 

met een grotere stamomtrek dan normaal gebruikelijk is bij herplant. 

Een voorbeeld waarbij vroegtijdige participatie van SGW tot  resultaat heeft geleid. Met dank 

aan de gemeente Weert. 

 

Nederweert De Riet 

Via bewoners van De Riet werd SGW geattendeerd op de mogelijke kap van 15 essen. 

Er werd om ondersteuning gevraagd. 

We hebben overleg gevoerd met het hoofd van Gemeentewerken en vervolgens is er een 

gesprek gevoerd met de heer Thijssen (Senior Manager Groen). Vervolgens is de mogelijke 

kap tot nader order uitgesteld. 

De bomen ( ongeveer 50 jaar oud) zouden te dicht op de weg staan, onvoldoende 

groeimogelijkheden hebben, het wegdek opdrukken en er zou onvoldoende uitzicht zijn 

wanneer bewoners zich via hun uitrit de weg op moeten begeven. 

Onze boomdeskundige heeft de situatie visueel beoordeeld. De bomen zijn vitaal en in goede 

conditie bevonden. Er is feitelijk geen aanleiding om de bomen te kappen. 

Overigens hebben we de heer Thijssen erop gewezen dat de gemeente Nederweert een groot 

fijnstofprobleem heeft waarbij eerder bomen bij geplant zouden moeten worden dan dat er 

bomen gerooid zouden moeten worden. De volksgezondheid is hier in het geding en we 

hebben de gemeente gewezen op het onderzoek over fijnstof dat door het RIVM werd 

uitgevoerd waarbij de gemeente Nederweert als probleemgebied uitdrukkelijk wordt 

genoemd. 

Er zal nog nader overleg plaatsvinden met wethouder Mackus.  

 

Een pluim voor Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat gaat  in 2014 beginnen met het vervangen van de damwand aan de zuidzijde 

van de Zuid-Willemsvaart. Daarbij moeten 15 populieren gekapt worden. Deze bomen hebben 

geen beschermde status, maar worden  toch gecompenseerd. Nieuwe bomen worden 

In goed overleg 

vooraf zijn de te 

kappen en te 

handhaven bomen 

besproken. Onze 

zorg ging ook uit 

naar grondwater 

voor de bomen en 

het behoud van de 

hoofdwortels. 
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aangeplant tussen de Stadsbrug en het IJzeren Mangebied. Ook is Rijkswaterstaat ons 

tegemoet gekomen in het aanpassen van de damwand bij het broekbos Lozerweg. Hierdoor 

kan inzijging van het kanaalwater blijven plaatsvinden. De in het broekbos aanwezige 

beschermde kranswieren in de poelen zijn namelijk afhankelijk van de lokale kwel uit het 

kanaal. 

 

De boom met de hoogste X-factor is er niet meer 

 

                               
 

Huldiging van de wilg met de hoogste X-factor in 2009 

 

De  monumentale wilg op het terrein van de 

voormalige Oda-school heeft het loodje gelegd. Op 

31 mei 2013 viel de boom met veel geraas om. Een 

gevolg van een aantasting van de wortels door een 

zwam. Hieruit blijkt dat een regelmatige controle van 

het bomenbestand op conditie en vitaliteit 

noodzakelijk is. De bomenbordjes die bij deze wilg 

stonden, werden overigens ontvreemd. 

 

 

 

Blijft de Zuiderstraat een visitekaartje van de groenste stad? 

Woonzorgcentrum Zuyderborgh werd pal naast monumentale esdoorns gebouwd. Moeten de 

bomen nu het onderspit delven? 

In de Zuiderstraat staan 9 monumentale zilveresdoorns (geregistreerd in het Bomenregister). 

Oorspronkelijk waren dit 11 bomen. In mei 2009 is bij één ervan een zware tak afgebroken 

door een inrotplek. Dit exemplaar is toen gekapt. Daarna is de gemeente begonnen met 

tweejaarlijkse controle van de esdoorns. In 2012 is zelfs een extra onderzoek verricht. In 

maart 2012 is de boom bij de kruising met de Sint Jozefslaan gekapt nadat bleek dat een 

zwam de stamvoet had aangetast. Te dicht bij de 

stammen maaien van het gazon, waardoor 

beschadigingen aan de stamvoet werden 

veroorzaakt, heeft hoogstwaarschijnlijk bijgedragen 

aan de vorming van de zwam. Het 

woonzorgcentrum is te dicht  bij de bomen 

gebouwd. Door omwonenden is hier tijdens de 

planfase al op gewezen.  Er wonen nu ouderen die 

zich bij storm niet veilig voelen in hun appartement. 

Bovendien zijn deze appartementen donker, vooral 

door te kleine ramen in verhouding tot de 
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woningdiepte  Blijkbaar heeft Wonen Limburg vooraf niet goed gecommuniceerd met 

kandidaat-bewoners over de voor- en nadelen van bepaalde woningen.  

Behalve van de schaduw en koelte in de zomer, kan men immers ook genieten van de bomen 

zelf en van de vogels. 

Het Bomenbeleidsplan voorziet in  bescherming met zo nodig extra controle door specialisten. 

Stichting Groen Weert laat een landelijk bekende deskundige een second opinion uitvoeren 

m.b.t. de veiligheid. We hopen dat daardoor onrust weggenomen kan worden. 

 

Kap in het IJzeren Mangebied  

 

         
 

Afstervende beuken Kazernelaan door Deze belevingsboom kon behouden blijven 

zonnebrand na het verwijderen van  

bomen en struiken twee jaar geleden 

 

In 2010 werden we voor het eerst geconfronteerd met de kap van veel beeldbepalende bomen. 

Dankzij onze inspanningen is de geplande kap toen niet geheel uitgevoerd. Voor een verdere 

kap in 2013 hebben we, vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dunning, onze 

visie uit 2010 herzien. Deze is aan de Gemeente Weert aangeboden, alsmede een  lijst 

handtekeningen van bezoekers aan het gebied, om daarmee te protesteren tegen de rigoureuze 

kap.  

Aan het einde van het jaar is er ook nog ter 

plekke een overleg geweest t.a.v. de kap.  Dit 

heeft allemaal geleid tot  kleine aanpassingen 

van de oorspronkelijke plannen. 

Door de Bosgroep is nu 6 jaar lang onderhoud 

gepleegd waarbij de houtopbrengst voor de 

nodige inkomsten moest zorgen. Dit contract 

loopt nu af. Met de gemeente is  

overeengekomen dat SGW meewerkt aan het 

opstellen van een nieuwe visie voor de komende 

jaren. Daarbij zal de biodiversiteit, beleving en 

educatie voorop staan. 

 

Te hoog opsnoeien van bomen  
Veel oudere bomen zijn tot 6 à7 meter hoogte ontdaan van dikke takken, zelfs boven 

voetpaden. We hebben bezwaar aangetekend tegen dit onwenselijke beleid. 
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SGW staat op het standpunt dat men bomen zoveel mogelijk, daar waar het kan, zijn 

natuurlijke vorm moet laten behouden. Snoeien van te dikke takken heeft bovendien diverse 

nadelige consequenties voor een boom. Vooral het gevaar van besmetting door zwammen is 

groot,waardoor de boom een kortere levensduur heeft. Bovendien zijn er dan extra 

vervangingskosten en wordt het omgevingsbeeld ontsierd. Door minder te snoeien bespaart de 

gemeente Weert vervolgens ook nog eens op gemeenschapsgeld. We zijn met personeel van 

de "groene afdeling" naar diverse bomen gaan kijken en hebben wederzijds de verschillende 

standpunten ter plekke toegelicht. De gemeente Weert heeft in een bespreking begin januari 

2013 erkend dat veel bomen te hoog gesnoeid zijn en dat ze maatregelen zal nemen om 

herhaling in de toekomst te voorkomen. 

 

Milieu   

 
Biocampus  

 

        
Kempenweg 90    Afvoer door de zinkassen naar het Ringselven 

 

Er zijn plannen om een mestvergistingsinstallatie op de Kempenweg 90 te bouwen,vlakbij het 

natuurgebied het Ringelven. 

De overheid subsidieert dergelijke installaties. 

In 2013 heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de voorzitter van SGW en dhr. 

van Nikkelen, directeur Waste4Energie, die de plannen ontwikkelt. Het doel van de 

gesprekken was informatie en zienswijzen uitwisselen. 

SGW is er voorstander van dat de locatie aan de  Kempenweg de bestemming natuur krijgt. 

Samen met Buurtplatform Dorplein heeft SGW een verzoek ingediend bij de gemeente Weert 

om de locatie van industriebestemming om te zetten naar natuurbestemming. 

SGW blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Dit omdat de bouw en exploitatie van een 

mestvergistingsinstallatie een grote impact heeft op de infrastructuur, het milieu, de woon- en 

leefomgeving, en recreatie. 

Een alternatieve locatie voor de biocentrale zou het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck 

(DIC) kunnen zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de restwarmte van Nyrstar. 

Onder voorwaarden zou SGW hiermee akkoord kunnen gaan. 

 

Tijdens een bezoek aan de locatie Kempenweg 90 ontdekten we dat er door de zinkassen 

sloten gegraven waren voor het afvoeren van het oppervlaktewater naar de Ringselvennen. 

Gelukkig is op ons verzoek handhavend opgetreden.  
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Centrale Zandwinning Weert (CZW). 

  

    
Luchtfoto van de ontgronding    Onder de oevers en de flauwe hellingen 

       1: 3 wordt buiten de vergunning gedolven 

 

Gedeputeerde Staten treden niet handhavend op tegen de CZW. 

Bij een controle van het kappen van een bos voor de ontgronding d.d. 1 oktober 2010 bleek 

dat er bagger in de plas gestort werd. Daar de ontgronding mede tot doel had heeft het creëren 

van een hoogwaardig natuurgebied (Natuur Recreatie Plan) zijn we als stichting niet alleen 

nagegaan hoe het te kappen bos gecompenseerd zou moeten worden, maar ook of er wel een 

vergunning was voor het storten van de bagger. Bij nader onderzoek bleek er nogal wat mis te 

zijn. De ontgrondingsvergunning wordt door de ontgronder  niet nagekomen. In plaats van 

handhavend op te treden door Gedeputeerde Staten van Limburg werd en wordt de 

handelswijze van de ontgronder verdedigd. Een laakbare zaak.  Over een mogelijke 

belangenverstrengeling zijn we daarom in gesprek gegaan met de daarvoor 

verantwoordelijken bij de Provincie Limburg. 

D.d. 22 maart 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in twee beroepen, 

aangespannen door SGW. Ondanks dat de Stichting in haar gelijk werd gesteld gaven de  

Gedeputeerde Staten hier geen uitvoering 

aan. In plaats van het goed regelen van de 

boscompensatie koos men voor het wijzigen 

van de vergunning zodanig dat de uitvoering 

van de boscompensatie pas na de 

ontgronding aan de orde zou komen. Daarbij 

is overigens de vraag genegeerd hoe 60 ha 

bos aangeplant kan worden binnen het 

concessiegebied terwijl er maar ruimte is 

voor 24 ha. 

Ook aan het laten verwijderen van illegaal 

gestorte vervuilde grond werd door 

Gedeputeerde Staten geen gehoor gegeven. 

Wederom is gevraagd aan de Raad van State uitspraak te doen in deze.   

Buiten deze 2 beroepen lopen nog 4 beroepen bij de Raad van State. Een belangrijk beroep 

gaat over ons verzoek aan de Provincie Limburg voor het verstrekken van gegevens 

betreffende de hoeveelheid gedolven stoffen en de nog te delven stoffen. Volgens het 

ontgrondingscontract is dit een bedrijfsgeheim waar blijkbaar alleen bepaalde ambtenaren van 

de provincie kennis van mogen nemen. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft onze 

stichting deze gegevens opgevraagd. Normaal moeten deze binnen 4 weken verstrekt worden 

echter nu heeft men de procedure al met meer dan 2 jaar weten te vertragen. Inmiddels hebben 

we  uitgerekend hoeveel er gedolven werd  en hoeveel er nog gedolven mag worden. Ook 
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beschikken we over een opgave van de ontgronder aan de gemeente Weert van hetgeen 

gedolven werd. Het blijkt dat er veel meer gedolven wordt dan de vigerende vergunning 

toestaat. Een veel groter gebied is en wordt  ontgrond, waardoor ongeveer het dubbele wordt 

gedolven, wat resulteert in een extra opbrengst van bij benadering 70 miljoen euro voor de 

ontgronder. In plaats van handhavend op te treden, hebben Gedeputeerde Staten laten weten 

dat ze de vergunning willen reviseren om de illegale delving legaal te maken. De omgekeerde 

wereld.  Zie voor meer gegevens onze website ( www.groenweert.nl ). 

 

Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid  

                                                        
Distributiecentrum Lidl Weert 

.  

Duurzaamheid is een zeer ruim begrip. 

SGW gaat evenals de gemeente Weert uit van de algemeen gebruikte definitie van duurzame 

ontwikkeling. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige bevolking in haar behoeften 

voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. 

In 2013 heeft de gemeente Weert een beleidskader ontwikkeld voor een duurzame 

ontwikkeling van de gemeente Weert. 

De gemeente heeft daartoe een klankbordgroep ingesteld, voor het opstellen en uitvoeren van 

de plannen betreffende duurzame ontwikkeling. 

SGW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep en voorstellen en opmerkingen op het plan 

ingebracht. 

De eerste stap is gezet maar het concretiseren van de plannen zal nog een grote inspanning 

vergen. 

SGW wil hier graag in meedenken en zal zich met name richten op een duurzame natuur en 

leefomgeving. 

 

Overleg 
 

Bestemmingsplannen en Structuurvisie. 

Ook in 2013 hebben we deelgenomen aan de besprekingen Bedrijventerreinen 2013 en 

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 en verder aan de Structuurvisie 2025. 

Schriftelijk hebben we de gemeente gewezen op de ongewenste ontwikkelingen van het 

uitbreiden van de veestapel in het buitengebied en de daarmee gepaard gaande ammoniak- 

uitstoot, de verhoging van de fijnstof en toename van de geurhinder. We verwachten ook dat 

de stikstofdispositie op Natura 2000 gebieden zal toenemen. Ook het toestaan van dubbellaags 

stallen vinden wij een ongewenste ontwikkeling 

Lidl propageert duurzaamheid, 

echter bij hun distributiecentrum 

wordt geen gebruik gemaakt van 

bijvoorbeeld zonnepanelen.  

Groen ontbreekt geheel. Zelfs 

grassprietjes zijn niet te vinden.  

 

 Een steenwoestijn in een 

toeristische omgeving 
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Ten aanzien van de onjuiste situatie en bestemming van de ontgronding van CZW is deze op 

ons verzoek aangepast. 

Wat betreft  Bedrijventerreinen 2013 is op ons verzoek voor Kempenweg 90 (Mourik terrein) 

de wijzigingsbevoegdheid naar ‘Natuur’ opgenomen. Vooralsnog blijft de 

industriebestemming echter gehandhaafd. 

Voor wat de Structuurvisie betreft hebben we ons onze wensen voor het vergroenen van het 

stadscentrum en het behoud en zo mogelijk uitbreiden van het groen in het buitengebied 

bepleit.  

 

Zintuigenpark. 

Er zijn in 2013 twee bijeenkomsten geweest van een Klankwerkgroep betreffende het 

ontwerpen  van een Zintuigenpark in het gebied van het natuur- en recreatiegebied de IJzeren 

Man. 

Afhankelijk van het verkrijgen van subsidie van de Provincie Limburg zal dit plan in 2014 

gerealiseerd worden. 

Ruggengraat vormt het bestaande Allemanspad. Aan dit pad zullen paden worden aangesloten 

die voeren naar zogenoemde 'eilanden'. Ieder 'eiland' vertegenwoordigt vervolgens een 

zintuig. Dit wordt nog verder uitgewerkt waarbij hulp wordt ingeroepen van een ter zake 

professionele instelling. 

Doelgroep zijn kinderen zowel als volwassenen waarbij de infrastructuur ook geschikt wordt 

gemaakt voor bijvoorbeeld gebruikers van een rolstoel, visueel gehandicapten etc. 

We hopen dat niet te veel ingegrepen wordt in de aanwezige natuur.  

 

Waterskibaan 

Ook hierbij wordt helaas ingegrepen in de toch al kwetsbare natuur van het IJzeren 

Mangebied. Vandaar dat we ook onze stem hebben laten horen bij bijeenkomsten. Ook 

hebben we een  bezwaarschrift ingediend. 

 

Samenwerkend Groen 

In 2013 hebben 2 bijeenkomsten 

plaatsgevonden van "Samenwerkend Groen" 

in het NMC.  Het doel is  om de "groene 

krachten" te bundelen om samen sterker te 

staan in het overleg met overheden en andere 

organisaties. Als we spreken over ‘groene 

krachten’ dan hebben we het over, 

Natuurmonumenten, de Milieufederatie 

Limburg, IVN Weert, Dorpsraden, Stichting 

Ark, LLTB, en ecologische werkgroepen. 

Onderwerpen waren ondermeer de Centrale 

Zandwinning Weert, diverse visies op het 

buitengebied, en grootschalige mestvergisting. 

      

Gemeentelijk overleg  

Geregeld was er overleg met wethouder H. Litjens van de gemeente Weert en dhr. W. 

Mentens, senior beleidsadviseur groen.  

Gezien de  vaak late kennisgeving van diverse plannen waarbij groen in het geding was in 

2013, is voor 2014 door de gemeente de intentie uitgesproken om dit te verbeteren. 
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De gelegenheid tot geregeld overleg wordt door Stichting Groen Weert positief ervaren. 

Potentiële geschilpunten kunnen via gesprekken op voorhand voorkomen worden. Het kan de 

gemeente Weert en Stichting Groen Weert veel onnodig werk besparen. 

Ook met de gemeente Nederweert is regelmatig Natuuroverleg. 

 

Stichting Groen Weert 

In de Stichting hebben negen personen zitting, die ondersteund worden door adviseurs. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwing website   

De website van Stichting Groen Weert (www.groenweert.nl)  is sinds 2010 in de lucht. Het 

systeem functioneerde goed. Voor de digitale veiligheid van de gebruikte ‘open-source’ 

software is het echter nodig dat er regelmatig updates worden uitgevoerd. Daarin was een 

achterstand ontstaan.  

In de loop van 2013 hebben we een nieuw webdesign laten maken dat voortaan professioneel 

wordt beheerd.  

De zoekfunctie is een aanwinst op onze nieuwe site. We hebben verder gekozen voor een  

eenvoudige lay-out.  

 

SGW is financieel onafhankelijk. 

 Stichting Groen Weert ontvangt geen subsidie. Hierdoor kunnen we onafhankelijk ons werk 

doen voor een groene en gezonde omgeving. Mocht u ons willen steunen, graag! Dat  is altijd 

mogelijk door op te komen voor het groen, of via ons een boom te schenken, of een geldelijke 

bijdrage via Iban-nummer NL68RABO 0145 5659 55. Ten name van Stichting Groen Weert. 

Ook kunnen we altijd extra menskracht gebruiken. 

 

De bestuursleden zijn: 

 

Gerard Hendriks  Voorzitter en contactpersoon Bomenstichting 

Jos Kunnen  Secretaris en contactpersoon. Bomenstichting 

Frans Goossens Penningmeester en boomwetten deskundige  

Saskia Bakker  Bestuurslid-Webmaster, Natuurliefhebber 

Marian Garos  Bestuurslid-Natuurliefhebber en jurist 

Lucy van de Heijden Bestuurslid-Natuurliefhebber 

Frans van Geffen Bestuurslid-Procedure deskundige 

Jan Stouten  Bestuurslid-Natuur en boomkenner 

Eric Creemers  Bestuurslid-Cineast en milieudeskundige. 

 

 

http://www.groenweert.nl/

