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Terugblik op 2018

Inleiding
Deze Terugblik 2018 is vooral een selectie van de zaken waar we in 2018 mee te maken hadden.
Het is gepresenteerd als een fotoverslag. Extra informatie staat op onze website www.groenweert.nl
Weet u iets interessants over bomen? Meld het ons, we stellen het zeer op prijs.
Stichting Groen Weert
Wie we zijn, waarnaar we streven, hoe we werken, met wie we praten… kunt u lezen op onze
website www.groenweert.nl Daar kunt u ook de Terugblikken van eerdere jaren inzien.
Waarderingsprijs
Voor de inzet voor het groen en een gezonde woonomgeving heeft Stichting Groen Weert als
waardering een Groene Duim ontvangen van IVN Limburg. De prijs van 100 euro zal passend
worden besteed.
Groen
Door SGW geïnventariseerde monumentale bomen
Voor de controle en aanvulling van onze digitale Bomenkaart is door vrijwilligers hard gewerkt.
Zowel in de gemeente Weert als in Nederweert zijn vrijwel alle monumentale en waardevolle
bomen geïnventariseerd. Type op onze site de zoekterm Bomenkaart in (of groenweert.nl/kaart).
Bij het aanklikken van de standplaats van een boom krijgt u alle informatie.
Helaas zijn de door ons geïnventariseerde bomen nog niet (geheel) verwerkt in het bomenbestand
van de gemeenten Weert en Nederweert.

Kaart op onze website met
alle monumentale en
bijzondere bomen in Weert.
Zie het renvooi rechtsboven
in het scherm voor andere
kaarten en onderleggers.
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Storm 18 januari 2018
Op18 januari raasde een storm door Weerterland. Veel bomen waren hier niet tegen opgewassen.
Gelukkig kreeg een groot deel van de boomstammen een 2e leven via Weerterlandhout.

Op Dillenburg sneuvelde
een moeraseik

Op de Minderbroederslaan een linde en verderop
een paardenkastanje.

In de bossen was veel schade, vooral op plaatsen waar de laatste 5 jaar gekapt was.
Hier een bosstrook aan de Voorhoeveweg met zelfs een den van 110 jaar oud.
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In de Recollectenstraat
sneuvelde de scharlaken eik

Opslag bij de Sportstraat in
Leuken.
Weerterlandhout is op zoek
naar nog bruikbaar hout.

Links: Het was om te huilen. Foto genomen bij
de Oude Lozerweg nabij de sluis.
Onder; Veel holle paardenkastanjes bij de
opslag Sporthal Leuken.
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Evaluatie storm
Na zo een storm is het natuurlijk belangrijk om de veiligheid van de bomen te analyseren met de
vraag waarom bepaalde bomen zijn omgevallen en andere niet. Dit hebben we met onze beperkte
middelen onderzocht en onze bevindingen gepresenteerd in een bespreking met alle ambtenaren van
de groenafdeling gemeente Weert. Vooral graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen kunnen
een gevaar vormen voor de stabiliteit van de bomen. Zie Presentatie evaluatie storm 18 jan. 2018.

De door zwammen aangetaste wilg in het Stadspark is tijdens de storm blijven staan.

De omgewaaide
moeraseik Limburglaan
bleek een doorgezaagde
wortel te hebben,
veroorzaakt door
eerdere graafwerkzaamheden.
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Op Dillenburg was door het
omwaaien van een moeraseik
een kabel beschadigd.
Deze moest vernieuwd worden.
Hiervoor werd een sleuf
gegraven in de stoep, om de
boom ernaast.
Wortels doorkappen
veroorzaakt een instabiele
situatie omdat de boom onder
het wegdek, aan de rechterzijde,
nauwelijks wortels heeft.
Ook gaat dit ten koste van de
vitaliteit van de boom.
Foto d.d. 29-04-2018

voorheen

Aan de Sportstraat was een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 1 van de 6 bomen.
Na de storm zijn echter alle bomen gekapt. Volgens de gemeente wegens stormschade.
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Voor de kap van
de beschadigde
paardenkastanje
voor de
Tiendschuur was
door de eigenaar
een kapvergunning aangevraagd.
Maar hij kapte de
boom al terwijl de
bezwaartermijn
nog van kracht
was.

Kap gemeentelijke bomen 2018
SGW heeft weer de jaarlijkse lijst met te kappen bomen gecontroleerd. Deze is door de gemeente
Weert in het voorjaar aangereikt. Helaas konden onze opmerkingen pas medio november besproken
worden, door drukte bij de gemeente.
Met kappen was de gemeente toen al begonnen zonder ons in kennis te stellen.
Gelukkig zijn diverse bomen die foutief op de lijst stonden of waarvan de reden van kap discutabel
was, gespaard gebleven.
Helaas zijn door een communicatiestoring bij de gemeente de vrijkomende stammen versnipperd
t.b.v. energiecentrales i.p.v. het duurzaam inzetten via Weerterlandhout.

Op Laurenburg zijn essen gekapt
vanwege de essentaksterfte.

Tegen de kap van 2 acacia’s Van Goghlaan hebben
we bezwaar aangetekend gezien de goede conditie,
geen wortelopdruk, en doorstaan van stabiliteitstest.
6

Gelukkig is de acacia in de Pr. Beatrixstraat in Stramproy gespaard gebleven
voor kap.

Diverse paardenkastanjes aan de Minderbroederslaan (parel Verliefdenlaantje)
moesten helaas gekapt worden. Dit door
inrotting van te grote snoeiwonden.

Ook bevers weten monumentale bomen te vinden zoals hier nabij de Kruispeel.
Draadbescherming biedt uitkomst voor behoud van waardevolle en monumentale bomen.
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Kap Laurabossen
We hebben ons, in goed overleg met Natuurmonumenten, ingezet voor het beperken van de kap in
de Laurabossen, en tegen begrazing daar door taurossen.
Het omvormen van naaldbossen naar meer loofbossen heeft in principe onze steun. Echter het
massaal kappen van ingeburgerde Amerikaanse eiken, Douglas en Japanse lariksen vinden we niet
gewenst. Temeer daar deze bomen het goed doen op deze enigszins leemachtige zandgrond.
Gelukkig mag de natuur na deze en nog enkele kleinere ingrepen haar gang gaan, is ons verzekerd.
Mede om jonge aanwas de kans te geven, is de begrazingsdruk verlaagd.

Gebleste bomen in de Laurabossen

Uitleg aan belangstellenden door
Natuurmonumenten op 13 jan. 2018

Een deel van de opslag van gekapte
bomen d.d. 28 oktober 2018
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Kap particuliere bomen
SGW controleert alle gepubliceerde kapaanvragen, ook die door particulieren. Soms staan we voor
verrassingen, zoals bij een woning aan de Diesterbaan waar de eigenaar een kapvergunning had
aangevraagd voor 13 bomen. Bij controle door ons bleek dat er een eik stond met een ouderdom van
ca. 140 jaar. Gelukkig is deze gespaard gebleven, echter veel andere bomen zijn gekapt.

Op de linker foto de situatie vóór de kap met links achter de eik van ca.140 jaar oud.
Op de rechter foto de situatie na de kap.
Helaas legt de gemeente niet altijd een herplantplicht op bij particulieren terwijl zij zelf wel streeft
om (alle) gekapte bomen te compenseren.

Kap 109 eiken Leveroysedijk Nederweert
In Nederweert had de gemeente het plan
opgevat om 209 eiken te kappen langs de
Leveroysedijk. Dit om de weg te verbeteren.
Het is ons, mede met hulp van andere
natuurverenigingen, gelukt om het collegebesluit terug te laten nemen en te laten herzien.
Volgens een nieuw besluit zullen nu 109 bomen
gekapt worden. Een winstpunt, maar in de strijd
tegen de klimaatverandering zou de kap van
bomen tot het minimale beperkt moeten worden.
Herplant in de aanwezige sloot is geen basis
voor toekomstige bomen.
Het verbaast ons dat met de waarde en de
opbrengsten van de ecosysteemdiensten geen
rekening wordt gehouden. Had men dit wel
gedaan dan was behoud van de bomen verreweg
de goedkoopste oplossing geweest.
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Foto links; De situatie van de
Leveroysedijk met smalle bermen, en
waar geploegd wordt tot de sloten.
De eiken die dichter dan 1m bij de weg
staan zouden volgens de gemeente
gekapt moeten worden.
Elders, zoals op de foto hierboven,
staan sommige eiken met een leeftijd
van 200 jaar maar 20 à 30cm van de
provinciale weg af. Zo kan het ook.

Snoeien van bomen
Om de drie jaar worden in Weert alle bomen
gesnoeid. Zo ook eind 2018.
De straatbomen zijn weer verder
opgesnoeid; het resultaat is plaatselijk
bedroevend om te zien.
Zelfs in parken en plantsoenen wordt vaak
onnodig en te hoog opgesnoeid.
Veel parkbomen verdragen geen snoei.
Dode takken daarentegen zijn in de winter
vaak niet zichtbaar en zouden in de zomer
verwijderd moeten worden.
Zie hiervoor de foto hiernaast van de
moeraseiken Graafschap Hornelaan in de
zomer van 2018.
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Snoeien van de
moeraseiken
Graafschap Hornelaan
in de winter 2018.
Let op het hoog
opsnoeien.
Dikke dode takken zijn
’s winters niet altijd
zichtbaar.

In een park in Graswinkel
nabij De Graspieper zijn
de bomen ook onnodig
hoog opgesnoeid.
Hier is geen verkeer.

In het park bij Het
College staat een
prachtige
kersenboom.
Helaas is er zinloos
aan gesnoeid. Zelfs
op 3m hoogte is een
dikke tak verwijderd.
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Verdwenen groen
De groenbezuinigingen zijn gelukkig in 2018 beperkt gebleven. Helaas zien we toch nog regelmatig
plantsoenen en oeverbegroeiing vervangen worden door gras.

Aan de Graafschap Hornelaan zijn de
borders tussen een speeltuin en een
parkeerterrein verwijderd en vervangen
door gras.

In de Overweertstraat zijn na het opruimen
van een tijdelijk opslagterrein alle borders
verwijderd en is het gebied ingezaaid met
gras.

Bedreigingen
Rectorijstraat Swartbroek
We hebben ons ingezet voor het behoud van de platanen in de Rectorijstraat Swartbroek. De lichte
wortelopdruk is ook zonder kap te verhelpen. We hopen dat de bomen blijven staan, en bij kunnen
dragen aan een gezonde woonomgeving.
Op de foto hieronder de platanen in de Beatrixlaan. De bomen geven veel verkoeling, wat vooral in
het kader van de klimaatverandering belangrijk is.
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De situatie in de Rectorijstraat in mei 2018. Zou de wens van de bewoners om de bomen
te kappen gelegen zijn in het beperken van de ochtendzon op hun zonnepanelen?

Dezelfde foto als hierboven waarbij de platanen virtueel zijn gekapt.
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Zuiderstraat Weert
De monumentale zilveresdoorns Zuiderstraat zijn
in 2017 ingenomen op advies van twee
gerenommeerde bureaus. Ze zouden nog tientallen
jaren meegaan. Het is ontluisterend dat de
gemeente de bomen nu wil kappen om het riool
onder de weg te vervangen en een tweede riool te
leggen voor hemelwaterafvoer.
Hierbij wil men ook de gehele fundering van de
weg vernieuwen, inclusief het zandpakket, ook bij
de bomen. Het vervangen van het zandpakket nabij
de bomen is volgens ons overbodig.
Voor het vervangen van de riolering hoeven de
bomen niet gekapt te worden.
Kap betekent ook kapitaalsvernietiging. De waarde
van de bomen bedraagt €170.000,- om dan nog niet
te spreken van de ecosysteemdiensten, zoals de
opname van CO2 en fijnstof.
Vooral in het kader van de klimaatverandering is
het belangrijk om bomen te sparen en te koesteren.
De esdoorns geven nu verkoeling aan de bewoners
van Zuyderborgh. Ook genieten ze van de kleuren
van de bomen en de vogels die er in leven.

Foto d.d. 29 april 2018

Bedreigde bomen bij molens
We hopen de kap van de bomen langs de Neelenweg te voorkomen. Deze zouden op verzoek van de
Molenstichtingen gekapt moeten worden. Dit voor de niet meer functioneel draaiende Sint
Antoniusmolen nabij Kampershoek-Noord, als compensatie voor bouwactiviteiten.
Gezien de mogelijke precedentwerking bij het op oneigenlijke gronden kappen van bomen hebben
we de Raad van State verzocht hierover een uitspraak te doen.

Foto boven; De gesloten molen op 12 mei 2018,
tijdens de Nationale Molendag(en).
De linker foto is genomen vanaf de Neelenweg met
links achter de molen. Links van de weg staan essen
en rechts van de weg linden.
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Ook het Ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad biedt helaas de mogelijkheid om bomen in de
omgeving van de niet meer draaiende Wilhelmus Hubertusmolen en de Odamolen te kappen.
Dit terwijl de gemeente het vergroenen van de binnenstad als speerpunt heeft genomen.
De Wilhelmus Hubertusmolen is in
gebruik als restaurant.
Toch wil de gemeente de bomen in
de omgeving van de molen kappen.
O.a. de mammoetboom rechts van de
molen en ook de platanen achter de
molen aan de Noordkade.
De bomen hebben een belangrijke
functie voor welzijn en gezondheid.
Ook na bomenkap zal de molen niet
functioneel draaien.
Foto 14 jan. 2018

Rond de vervallen Odamolen
Suffolkweg ‘moeten’ ook bomen
gekapt worden.
Door de nieuwe eigenaar van de
woning rechts van de molen werd
een kapvergunning aangevraagd
voor de twee imposante bomen in de
voortuin.
Dit t.b.v. verbouw/nieuwbouw.
De vergunning is door de gemeente
verstrekt.

Het beeld na kap van de spar en de
esdoorn. Welke bomen volgen?
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Bedreigde bomen in het Centrum

De Hegstraat wordt
‘vergroend’. Helaas worden
vanwege winkeluitbreiding
en nieuwbouw van
woningen 2 grote bomen
gekapt .
Bij een kleine aanpassing
van het bouwplan hadden de
bomen gespaard kunnen
blijven.

We maken ons zorgen over de toekomst van de monumentale bomen aan het Raphaëlpad.
De bomen staan als het ware in een ‘bloembak’ met rondom verharding waarvan het hemelwater
verdwijnt in het riool. De droogtestress is zichtbaar op de rechterfoto genomen op 6 aug. 2018.
Door het gebruik als evenemententerrein, o.a. door het Weert Totaal Festival (foto links), wordt de
grond verdicht. We houden ons hart vast indien er straks een kiosk staat.
Bedreigde houtwallen en bermen
Vooral in het
buitengebied
verdwijnen door het
samenvoegen van
landbouwpercelen
regelmatig
houtwallen en
vrijstaande bomen.
De monumentale
houtwallen
verdienen als
cultuurelementen
bescherming.
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Op de foto een detail van een
eeuwenoude beukenhaag bij de
hoek van de Suffolkweg en de oprit
naar Ringbaan-West.
Een ondernemer heeft een plan
ingediend om het (gemeentelijk)
terrein in te richten voor outdooractiviteiten.
Deze zouden o.i. beter op het
sportpark ernaast kunnen
plaatsvinden.
Ook dit sportpark van Boshoven
gaat op de schop. Hier is
voorgaande jaren al veel gekapt.
Het is een van de groene longen
van Weert, vandaar het belang dat
de bomen bij deze ingreep gespaard
blijven.

Voor dieren in de wei zijn
houtwallen van belang. Zij kunnen
hier de schaduw opzoeken.
Ook vogels en vleermuizen maken
graag gebruik van houtwallen.

2018 was heet en droog.
De schapen hier op de foto,
genomen eind augustus in
Nederweert-Eind, hebben gelukkig
nog enige schaduw van een
watertank.
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Waar zijn de bloemrijke bermen gebleven?
Een belangrijke vraag i.v.m. de gewenste biodiversiteit
Vaak wordt er geploegd tot in de sloot.
De buitenwegen en zandpaden worden door het zware
en brede landbouwverkeer steeds breder.
Als er nog ruimte is voor bermbloemen worden deze
over een strook van 1m in de zomer vanwege de
verkeersveiligheid gemaaid.
We vragen ons af of dit maaien wel overal nodig is en
of een halve meter dan niet volstaat.
Ook het inmeten en handhaven van perceelsgrenzen
kan bredere bermen opleveren.

De foto is eind april genomen op de Trumpertweg

Bomen wordt helaas weinig ruimte
gegund. Dit terwijl bomen langs
buitenwegen het buitengebied verrijken
en veraangenamen voor fietsers.
Ook hebben bomen een remmend effect
op het autoverkeer.
Het uitdiepen van de sloten moet tot het
minimum beperkt blijven. Door het
uitdiepen worden de boomwortels
beschadigd en wordt voedselrijk humus
aan de bomen ontnomen.
Bijgaande foto is medio mei genomen
aan de Castertweg

Trancheeweg. Foto medio mei
Zo kan het ook; ruimte voor bomen,
struiken, planten en een sloot.
Helaas ontbreken de bermbloemen.
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Bomen in bermen hebben het
moeilijk. Zoals hier aan de
Laarderheideweg in Nederweert.
De bomen zijn flink toegetakeld;
alle takken aan de akkerzijde zijn
verwijderd.
Foto eind april 2018

Een brede bloeiende berm langs
de Tungeler Dorpstraat. Goed
voor de biodiversiteit, en een
prachtig beeld voor passanten.

Berm Eindhovenseweg
ingezaaid met een
bollenmengsel en
bloemrijke grassoorten.
Een lust voor het oog.
Foto begin mei 2018
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Inpassen van groen, en groene projecten

Een monumentale
beuk is ingepast in
een bouwplan aan de
Boshoverweg.
Nu maar hopen dat de
boom niet te veel
geleden heeft van de
bouwactiviteiten en
het aanleggen van een
diep riool.
Foto medio april 2018

Bij het Hospice is de uitbreiding veel te
dicht bij de aanwezige bomen gebouwd,
ondanks een (fundering)advies van SGW
waarbij rekening werd gehouden met de
aanwezige bomen.

Bij de bouw van Hornehoof is de
monumentale tulpenboom ingepast.
Deze siert nu het binnenterrein. Onlangs
hebben we hier een bomenbordje bij
geplaatst. Helaas moesten veel andere
bomen op deze locatie gekapt worden.
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Een mooi voorbeeld van het inpassen van een
boom blijft de Amerikaanse eik, door de luifel
van het portiergebouw, bij Trespa International
bv. aan de Wetering te Weert.

Bij de nieuwe school aan de Beatrixlaan zouden zoveel mogelijk bomen worden ingepast.
Nu de bouw gereed is, blijken maar 3 bomen de school aan te kleden. Een uitdaging om het terrein
alsnog te vergroenen.

Aan de Maaseikerweg is t.b.v. de Gildeopleiding een foeilelijk parkeerterrein aangelegd in een
voorheen groen gebied. Dit kan zóveel beter.
De rechterfoto is genomen van het P&R terrein in Sweikhuizen. Een voorbeeld voor vele
parkeerterreinen.
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Vergroenen openbare ruimte

Bomenplantdag 2018.
Dit keer in Laar t.b.v. het
nieuwe buurtpark.
Wethouder Martijn van den
Heuvel plantte de eerste
boom.

Vóór de droge zomer begon,
hadden we op 14 maart nog
veel nattigheid. Voor de
jeugd in het park van Laar
een attractie erbij.

De opening van het park in
Laar door de wethouders
Tessa Geelen en Martijn van
den Heuvel.
Bewoners hebben het park
’t Näöle vêldje genoemd.
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Het afgelopen jaar hebben we
contact gezocht met diverse
scholen, met de vraag wat we
zouden kunnen betekenen in het
vergroenen van de school.
Op de speelplaats van Aan de Bron
staan 3 bomen, echter de keien
doen de bomen geen goed. Ook
kunnen kinderen zich eraan
bezeren.

2018 was het Van Horne gedenkjaar.

In 2018 hebben we weer het
schoonmaken, repareren en
vernieuwen van bomenbordjes
verzorgd.

Gelukkig wordt de houthandel eind
2019 verplaatst en kan gewerkt gaan
worden aan een nieuw stadspark.
Ook daar zullen we in meedenken.

Bij de geplande herinrichting van
de Nieuwe Markt hebben we
inspraak gehad.
Op de foto de Honingboom
waarbij we eind 2018 een
bomenbordje hebben geplaatst.
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Hier hapert het
In 2017 berichtten we over de kap van het
Driekebosje aan de Venloseweg in Nederweert.
Een bos met ondermeer 100 jarige eiken.
Na de kap is het perceel omgevormd tot een
maïsakker. Nog steeds is de kap door de
eigenaar niet gecompenseerd. Zie foto.
Ook de herplant van een gemengd bos aan de
Diesterbaan blijft al jaren uit.
Milieu
Geitenhouderij
Tegen het vestigen van een geitenhouderij aan de
Grotesteeg hebben we de buurtbewoners
ondersteund. (Foto links)

Sanering Stralerij Gebr. Cuijpers
De sanering van de voormalige Stralerij Gebr. Cuijpers hebben we op de voet gevolgd.
Vooraf hebben we de monumentale en waardevolle bomen in kaart gebracht. De meeste van deze
bomen zijn, ook op verzoek van de fam. Cuijpers, gespaard gebleven. Wel is bij de sanering veel
meer bos (met N2000-status) gekapt dan voor de sanering noodzakelijk was. En dat ook nog in het
vogelbroedseizoen. Ook is een
voormalig vogelweidegebied,
met veel sloten, opgehoogd en
omgevormd tot akkers zonder
sloten. Hiervoor lopen nog
handhavingsprocedures.
Vreemd is ook dat in het
toekomstige natuurgebied een
machinewerkplaats en een
bedrijfsgarage blijven staan en
dat daarin de bedrijfsactiviteiten
volgens het bestemmingsplan
Buitengebied 2011 uitgeoefend
mogen worden. We hebben
hiertegen bezwaar aangetekend.
Foto; Houtkap medio mei bij de
oprit naar Beauchamps
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Een gespaarde monumentale
beuk heeft de sanering en de
droogte niet doorstaan.

Bij ons bezoek bleek dat er veel meer bos gekapt is
dan voor de sanering noodzakelijk was.

Een ongewenste situatie.
Een loods is blijven staan in
het nieuwe natuurgebied.

De verontreiniging van
Stralerij Gebr. Cuijpers is
overdekt met vervuilde grond
van Ark en voorzien van een
schone deklaag.
De bomen zullen het niet
overleven door de massa
opgebrachte grond op hun
wortels.
We hebben verzocht om nu al
nieuwe bomen te planten
t.b.v. een vleermuizenroute.
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Links een foto van medio
maart 2018 met nog de
toevoersloot vanaf de
Lozerweg naar het
eendenjachtven.
Het eendenjachtven is
weliswaar opgeschoond,
maar alle sloten zijn gedicht.
En nieuwe sloot aan de
akkergrens loost in het
Kruispeelgebied.

Van vogelweidegebied naar een zwaar
bemeste akker .

Aanvulling van grond nabij
het broekbos langs de
Lozerweg.
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Centrale Zandwinning Weert
Voor het illegaal delven is door CZW geen maatschappelijke tegenprestatie geleverd.
Bij de provincie Limburg heeft SGW in dit verband een ‘actualisatieverzoek’ ingediend om toe te
zien dat alsnog voldaan wordt aan de wettelijk verplichte maatschappelijke tegenprestatie.
We denken hierbij aan het door CZW betalen van een ecoduct over de Zuid-Willemsvaart.
Op het inrichtingsplan hebben we een zienswijze ingediend omdat niet wordt voldaan een de
boscompensatie.

Het zandstrand, zonder
enige aankleding.

De delving van betonen metselzand is een
goudmijn voor CZW.
Een oude bomenlaan en
een bos zullen nog
gekapt gaan worden.
Mede gezien het aantasten van de natuur en het steeds weer door de ontgronder afwijken van de
afspraken, is te hopen dat het college van Weert na de lopende ontgronding een punt zet achter alle
ontgrondingenactiviteiten.
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Duurzaamheid
Zonnepanelen
We ondersteunen de initiatieven voor zonneparken in Altweerterheide en Leveroysedijk in Weert.
Echter onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op (bedrijfs)bebouwing.
Veel gebouwen hebben nog geen zonnepanelen, zoals het distributiecentrum van Lidl. Contacten
hierover met Lidl worden niet beantwoord.
Zonneparken dienen in het landschap te worden ingepast en mogen niet ten koste gaan van groen.

De winkels van Lidl zijn verduurzaamd,
maar niet hun distributiecentrum in Weert.

Het distributiecentrum van Lidl in Weert;
geen zonnepanelen en helemaal geen groen.

Groen rond een
loods in Nederweert.
Een mooi voorbeeld
voor Lidl en andere
bedrijven.

Windmolens
In het oosten van Weert, nabij het La Place restaurant, komen 3 windmolens.
De enig mogelijke plaats i.v.m. vliegverkeer. Een ongelukkige locatie dicht bij
vennen en het kanaal Wessem-Nederweert. Gelukkig is mede door onze inzet
een molen verplaatst, verder van de vennen vandaan.
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Minder kappen en meer bomen planten.
We maken ons zorgen over de toenemende vraag naar gesubsidieerde houtsnippers voor kolen- en
energiecentrales. Dit gaat ten koste van bossen en houtwallen. Het gevolg is een kaalslag en een
toename van de uitstoot van CO2.
De uitstoot van CO2 is bij het verbranden van hout zelfs 10% hoger dan van kolen.
Het tegengestelde zou de regering moeten doen, namelijk subsidie geven voor het aanplanten van
bossen om hiermee o.a. op de goedkoopste manier CO2 op te nemen.

Houtsnippers na de storm, aan de Sportstraat
voor afvoer naar een energiecentrale.

Meer (natuurlijke) bossen zijn nodig in de
strijd tegen de klimaatverandering.

Verharding
In 2017 hebben we ons samen met de gemeente ingezet voor het vergroenen van de voortuinen en
het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. Helaas zijn er nog veel te veel verharde tuinen.
Ook de gemeente kan een voorbeeld geven door daar waar mogelijk verharding te verwijderen.

Bij de Graafschap Hornelaan zijn bermen
onnodig bestraat.

Verharding Kerkstraat. Hier is ruimte voor
groen en bomen.
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Ecoduct
Voor het vergroten van de biodiversiteit is een ecoduct over de Zuid-Willemsvaart gewenst.
De voorgestelde stalen vakwerkfietsbrug ter hoogte van de Heihuisweg bij de CZW, en een
oversteekplek voor dieren (die dan moeten zwemmen) nabij de Kruispeel, voldoen niet aan de
criteria voor een ecoduct.
Door de sterke stroming in het kanaal zullen zwemmende dieren afdrijven en mogelijk verdrinken.
We zetten ons in om alsnog een ecoduct met aanhangend fietspad te realiseren.

Beeld van een stalen
fietsbrug ter hoogte
van de HeihuiswegDefensiedijk.

Ter hoogte van de
Kruispeel moeten
dieren zwemmend
de overkant zien
te bereiken.
Door de sterke
stroming zal dit
vaak niet lukken.
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Een afgewezen
ontwerp van een erg
luxe ecoduct met
fietspad door bureau
Sweco.
We zullen ons
inzetten voor het
alsnog realiseren van
een ecoduct met
aanhangend fietspad.
Beelden van Sweco
uit presentatie
provincie Limburg.
Overleg en contacten
• Elke eerste woensdag van de maand komen we in het NMC bij elkaar om gezamenlijk de
lopende SGW-zaken te bespreken.
• Buiten het regelmatig overleg met de gemeente Weert hadden we om de 6 weken regulier
overleg in ‘Kennisdeling’ met de groen-ambtenaren. Helaas hebben we hiermee moeten
stoppen. Een nieuwe frisse start zou gewenst zijn.
• Nieuwe plannen waarbij groen een rol speelt, worden met de gemeente Weert besproken.
Zo b.v. Kampershoek-Noord, Sportpark Boshoven, Rotonde Maaseikerweg, Groen in de
binnenstad.

•
•
•
•
•
•

We denken mee en sparen hierdoor bomen. Als voorbeeld de hellingbaan Louis Regoutstraat
t.b.v. rolstoelgebruikers. Kap is hier voorkomen.
In Nederweert zijn gesprekken gevoerd over de Kanaalzone en wordt deelgenomen aan het
opzetten van de omgevingswet voor het buitengebied.
Bij belangrijke onderwerpen hebben we overleg met politieke partijen, raadsleden en
wethouders.
Overleg met alle natuurverenigingen via Samenwerkend Groen heeft in het voorjaar 2018
plaatsgevonden.
Via onze website en via facebook hebben we contact met bewoners. Ook de verspreiding van de
boekjes ‘Duurzaam groen en welzijn’ vindt via deze weg plaats.
Sympathisanten van SGW krijgen per mail regelmatig informatie.
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•
•
•
•
•

Ook heeft SGW zich gepresenteerd tijdens de open dag van het NMC op 8 april.
Op de foto Gerard Derksen bij een educatief bouwmodel om de nadelen van verharding en de
voordelen van het afkoppelen van het hemelwater te laten zien.
Onze bomenbordjes dragen bij aan het informeren van inwoners en toeristen.
SGW onderhoudt de bomenbordjes in Weert en Nederweert.
Momenteel werkt SGW aan een boomleerpad in park De Weijer. Hiervoor zijn 84
bomenbordjes nodig buiten de grotere informatieborden. We hopen dit gesponsord te krijgen.
Met ondersteuning van de gemeente Weert, en mogelijk ook Nederweert, wordt gewerkt aan
een wandel- en fietsboekje langs monumentale bomen in Weerterland.
We verwachten in het voorjaar van 2019 dit boekje te kunnen presenteren.
Elk jaar organiseren we 2 wijkwandelingen. In 2018 hebben we deze laten vervallen om in de
plaats hiervan, samen met het IVN Weert, een bomencursus te organiseren met twee excursies.
Eén in Molenakker, de andere nabij het NMC.

Bomencursus bij het NMC, 28 april met als gids Pièrre Theunissen
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Bomencursus Molenakker, 21 april met gids Ad Wennekes
•

Zelf kunnen we jaarlijks genieten van bomenexcursies georganiseerd door de Bomenstichting.
De SGW-ers uit hebben in het voorjaar van 2018 een bezoek gebracht aan het park De Hamert
in Roermond. Een aanrader voor bomenliefhebbers.

Bezoek aan Hattem Roermond door Stichting Groen Weert op 15 mei 2018.
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•

Een eeuwenoude eik in het park Hattem.
Kregen maar meer bomen de kans om zo oud te worden.

Foto’s van Gerard Hendriks, Saskia Bakker, Gert van Elk en Gerard Derksen, en uit de provinciale
presentie van het ecoduct bij de Lozerweg.
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