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Weerts groen in 2016: uiteindelijk positieve ontwikkelingen 
Dit jaar was er veel beroering rond de voorgenomen bezuinigingen op groenonderhoud. Ook circuleerde bij de 
gemeente een lijst met 268 te kappen bomen. Deze zaken kregen een positieve wending toen de gemeente 
besloot om van de ingrijpende groenomvorming af te zien. Tevens werd Stichting Groen Weert uitgenodigd om 
over de kapplannen te komen praten. Er vond in goede sfeer overleg plaats. Uiteindelijk heeft het contact met de 
gemeente geresulteerd in een nieuwe overlegstructuur: Kennisdelen Groen Weert. We zijn content met deze 
ontwikkeling. 
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Stichting Groen Weert  
 
Stichting Groen Weert (SGW) is een groep vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding 
van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.  
Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving kan niet zonder groen. En er is een breder perspectief: de aarde 
warmt op. Door verbrandingsprocessen brengt de mens teveel CO2 in de atmosfeer. Planten nemen dit 
broeikasgas op. Behoud van groen is mede daarom zeer urgent. Laten we zuinig zijn op bomen, hagen en 
struiken; ze bewijzen ons een grote dienst. 
 
SGW neemt deel aan overleggroepen en organiseert zelf activiteiten.  
We kiezen ervoor zonder subsidie onafhankelijk te werken.  
 
De Stichting Groen Weert bestaat bijna 6½ jaar. Eind 2016 waren binnen SGW 5 bestuursleden en  
14 adviseurs actief, allen als onbezoldigd vrijwilliger. Drie bestuursleden zijn tevens contactpersoon van de 
Bomenstichting en kunnen namens de Bomenstichting bezwaar aantekenen tegen dreigende bomenkap. 
Het bestuur en de adviseurs komen maandelijkse bijeen voor intern overleg. Het NMC stelt ons daartoe een ruimte 
beschikbaar. 
 
Het bestuur bestond in 2016 uit:  
Gerard Hendriks, voorzitter 
Jos Kunnen, secretaris 
Lucy van der Heijden 
Marian Garos (afgetreden in september) 
Gerard Derksen  
Frans van Geffen (afgetreden in september) 
Wim Vlekken (sinds september) 
 
Adviseurs eind december 2016: 14 personen 
 
ANBI-status SGW 
Onze manier van werken, zonder financiële basis, beperkt soms onze mogelijkheden.  
In 2016 hebben we de ANBI-status verkregen (=Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt donaties aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. 
Daarnaast onderzoeken we fondsenwerving voor concrete doelen. 
 
 
Vernieuwde website  
Onze website www.groenweert.nl is een belangrijk communicatiemiddel. We ondervonden dat betere beveiliging 
nodig was. Piet Beelen heeft de site geheel nieuw opgezet met behoud van alle voorgaande informatie. 
De vormgeving is eigentijds en aantrekkelijk en de inhoud is dynamischer.  
De site bevat vaste rubrieken als Wim legt de link en een wandelweerbericht. Er zijn rondkijkfoto’s te bewonderen, 
een lichtkrant in de kop en veel illustraties.  
Hoogtepunt in 2016 was de plaatsing van de petitie voor behoud van het groen in Weert, die door velen online 
werd getekend.  
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Publiciteit 
Behalve via onze website presenteren we in een folder waar Stichting Groen Weert voor staat. 
De media berichtten ook in 2016 regelmatig over onze activiteiten:  
 

 27 januari 2016 Midden-Limburg Actueel: “Groen Weert tegen kap extra bomen St.Jozefslaan” 

 februari 2016 Weert Magazine: “Het Blauwe Meertje natuurontwikkeling versus recreatie” 

 
 

 18 april 2016 Midden-Limburg Actueel : “Groen Weert eist herplant vanwege massale bomenkap” 

 25 april 2016 Midden-Limburg Actueel : “Bijzondere bomen in Nederweert krijgen boombordje” 

 3 juni 2016 Dagblad De Limburger: “Petitie groenbehoud” 

 3 juni 2016 Midden-Limburg Actueel nam een interview af met onze voorzitter 

 
 

 7 juni 2016 Dagblad De Limburger: “Omvorming groen stuit op weerstand” 

 2 juli 2016 Dagblad De Limburger: “Weert legt kap van 268 bomen tijdelijk stil” 

 2 juli 2016 Dagblad De Limburger: “De economie van het groen” 

 2 juli Dagblad De Limburger: “Groeiend protest tegen groenplannen Weert” 

 18 september 2016 Weert FM Puur Natuur: radio-interview vanuit het Natuur en Milieucentrum 

 7 oktober 2016 Midden-Limburg Actueel interview: “De waarde van het groen gaat achteruit” 

 
 

 27 oktober 2016 Dagblad De Limburger: “Groenplan Weert deels van baan” 

 3 december 2016 Dagblad De Limburger: “Uitbreiding CZW kan starten” 

 9 december 2016 Dagblad De Limburger: “Coalitie tegen overlast veeteelt” 
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Activiteiten 
 

Voortuin met X-factor 
In 2016 werd een aantal projecten opgestart. Eén daarvan is de wedstrijd, in 2017, om de voortuin/geveltuin met 
de X-factor. Dit in samenwerking met de gemeente Weert en woningcorporatie Wonen Limburg. 
 

 
 

 
 
Voortuinen kunnen enorm bijdragen aan een fraai 
straatbeeld, zoals hier in de Boerhaavestraat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bomenwandeling Swartbroek en Molenakker 
Elk jaar organiseert SGW in samenwerking met de wijkraden twee wandelingen door woonwijken van Weert.  
Ad Wennekes, adviseur en penningmeester van SGW, vertelt dan met verve wetenswaardigheden over bomen.  
De wandeling in Molenakker, eind mei, werd goed gezocht. De wijkbewoners toonden zich betrokken bij het groen 
in hun buurt.  
Natuurlijk kwamen de omvormingsplannen van de gemeente aan de orde. Men was boos over het dreigende 
verlies van heesters en borders. Met het ophalen van handtekeningen hebben bewoners hun bezwaar vorm 
gegeven. Deze lijsten zijn tegelijk met die van ons aangeboden aan de wethouder. 
Eerder in mei vond een wandeling plaats in Swartbroek die eveneens door de deelnemers werd gewaardeerd. 
 

  
Bomenwandeling door Molenakker 
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Bezoek Philips Best; een groene campus 

SGW bracht in mei een bezoek aan Philips Healthcare in Best. Dit was vroeger bosgebied. Tijdens de rondleiding 
was dat goed te zien. Philips wil de (internationale) werknemers hier een gezonde en inspirerende omgeving 
bieden. Mensen werken er graag buiten op hun laptop.  
Autogebruik voor woon-werkverkeer wordt ontmoedigd omdat de locatie goed bereikbaar is met de bus vanaf 
station Best. Op de uitgestrekte groene campus worden bedrijfsfietsen ingezet. Het technologiebedrijf zal 
uitbreiden en bouwt daartoe in de hoogte. Op die manier blijft er zoveel mogelijk oppervlakte onbebouwd en dus 
onverhard. 
Het is onze bedoeling in gesprek te gaan met ondernemingen in Weert over de voordelen van groen rond hun 
bedrijf. 

 
 
 

Opdracht van de gemeente Nederweert voor het plaatsen 26 bomenbordjes 
In de gemeente Nederweert hebben twee SGW-ers bomen geïnventariseerd, samen met nog enkele vrijwilligers. 
Deze inventarisatie vond plaats t.b.v. de Bomenstichting en tevens voor de gemeente Nederweert. Er waren 
bijzondere exemplaren bij die extra aandacht verdienen van passanten.  
In Weert staat bij een 100-tal bomen een bordje met de naam van de boom erop en evt. een wetenswaardigheid. 
De gemeente Nederweert omarmde dat idee en stelde een budget beschikbaar van € 2500. Dit als dank voor de 
inventarisatie-werkzaamheden.  
 
De bomen waarbij zo’n robuust bordje wordt geplaatst, gaan onderdeel uitmaken van 
een boom-leerpad. De bordjes worden daartoe voorzien van een QR-code. Wanneer die 
wordt gescand met een smartphone, is informatie over de betreffende boom te lezen.  
Met het plaatsen zal de gemeente assisteren. In de pers is aandacht besteed aan de 
toekomstige bomenbordjes.  
 

 
Deelname aan Goed Bezig-Beursvloer; tuin met de X-factor 

Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn organiseerde voor het eerst een ‘Beursvloer’ in Weert. Dit is een 
netwerkbijeenkomst voor verenigingen en bedrijven waar men (met gesloten beurs) kennis, activiteiten, 
ondersteuning en materialen aan elkaar wil bieden. Dit met een maatschappelijk belang. De beurs lag in het 
verlengde van de website goedbezigweert.nl. Er waren meer dan 150 belangstellenden in het gebouw van BAM 
Woningbouw. 
SGW kwam met twee initiatieven. Het belangrijkste was het organiseren van een wedstrijd: voortuin met X-factor.  

 
Doel is aandacht vestigen op het vergroenen van tuinen. 
Voortuinen zijn immers visitekaartjes voor een straat. 
 
Verharding is lelijk en neemt bovendien geen regenwater op. 
 
Het initiatief sluit aan bij de landelijke ‘operatie steenbreek’. 
De gemeente wil hieraan meewerken, en ook Wonen Limburg 
meldde zich. Weert wordt zo beter bestand tegen hittestress en 
wateroverlast én het levert besparingen op voor de gemeente.  
We zoeken partners om dit project te sponsoren of om 
materiaal te leveren. De gemeente heeft op 19 november de 
aftrap gegeven voor de actie.  
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Voortuinen dragen belangrijk bij aan het straatbeeld 

 
Ons tweede idee betrof het vergroenen van bedrijfsterreinen. Werken in een groene omgeving draagt bij aan het 
welbevinden van werknemers en verlaagt het ziekteverzuim, dat komt tevens de bedrijfsresultaten ten goede. 
Bovendien geeft het invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 
 

Inventariseren van monumentale bomen 
Een aantal deelnemers van Stichting Groen Weert is tevens aangesloten bij de landelijk werkende Bomenstichting. 
T.b.v. de Bomenstichting inventariseren we monumentale bomen in Weert en omliggende gemeenten. We hebben 
de gemeente Weert voorgesteld om ook alle bomen die in het Bomenregister behóren te staan te inventariseren. 
De gemeente heeft echter besloten dit door derden te laten doen. SGW zal nog een controle verzorgen.  
Het lokale  register zal waarschijnlijk in de lente van 2017 toegankelijk worden voor belangstellenden. 
 
 

Overleg en deelname door SGW 
 

Gemeentelijk overleg kennisdelen 
In 2016 presenteerde de gemeente ingrijpende voorstellen om te bezuinigen op het openbaar groen.  
Veel hagen, struiken en borders moesten verdwijnen. Daarnaast had de gemeente een lijst opgesteld met 268 te 
kappen bomen. 
Over beide zaken hebben we intensief contact gehad met de gemeente. We hebben steeds gewezen op het 
belang van groen voor gezondheid en welzijn van bewoners, voor de waterhuishouding, en de hogere waarde van 
woningen in het groen. Dit hebben we met cijfers onderbouwd.  
De gesprekken verliepen in constructieve sfeer. Dat heeft ertoe geleid dat er voortaan tweemaandelijks overleg 
plaatsvindt tussen SGW en ambtenaren die direct betrokken zijn bij het groenbeleid; kennisdelen groen Weert. 
Uitgangspunt is dat we van elkaar kunnen en willen leren. 
Dit beraad kan in de toekomst breder worden door ook andere groene verenigingen erbij te betrekken. Ook de 
wijkraden kunnen een rol spelen.  
Ons bestuurslid Wim Vlekken publiceert bijna wekelijks een informatieve column vol onderzoekresultaten op het 
gebied van groen en duurzaamheid. 

 
Samenwerkend Groen 

Samenwerkend Groen is door SGW opgezet in 2012 en heeft inmiddels de vorm van een halfjaarlijkse bijeenkomst 
van groene groepen uit de regio Weert-Budel-Nederweert en het grensgebied van België. Per vergadering zijn 
tientallen vertegenwoordigers aanwezig. De voorzitter is tevens adviseur van SGW. 
Diverse thema’s passeerden de revue: Landschapsvisie Weert, groenbeheer, CZW, en de Intensieve veehouderij. 
Wethouder Gabriёls heeft op uitnodiging een inleiding verzorgd voor Samenwerkend Groen over energietransitie. 
 

 Windmolens 
In de gemeente Weert komen mogelijk 3 windmolens, vlakbij het 
AC restaurant. Nader onderzoek wordt nog gedaan naar de 
bodemgesteldheid ofwel draagkracht van de bodem, geluid, 
slagschaduw, natuurwaarden e.d. voordat een definitief besluit 
wordt genomen. Bij groen licht kan de bouw in 2018 beginnen. 
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Alternatieve locaties  zijn in Weert nauwelijks mogelijk vanwege de nabijheid van NAVO vliegbasis Kleine-Brogel  
in België. Mogelijk dat Weert Energie en de wethouder kijken of de turbines in een buurgemeente geplaatst kunnen 
worden. Ook met de vele watervogels in het nabije Peelgebied moet rekening worden gehouden. 
 
Met windturbines wordt elektriciteit duurzaam opgewekt. Het Rijk heeft een landelijke doelstelling voor  windenergie 
geformuleerd. Elke provincie dient een bepaald aandeel te leveren. Een van onze adviseurs is betrokken bij het 
zoeken naar geschikte locaties in onze regio. Daarbij werkt een aantal initiatiefnemers samen: Weert Energie, Peel 
Energie, Leudal Energie en Windcoöperatie Zuidenwind. 
De bouw van windturbines gebeurt bij voorkeur door dergelijke burger-energiecoöperaties. Ze krijgen steun van de 
Provincie Limburg. Die wil dat de opbrengst van de windmolens zoveel mogelijk ten goede komt aan de 
leefgemeenschap waar turbines worden geplaatst. Het voortouw voor planvorming ligt bij de gemeenten. 

Een van de initiatieven die Samenwerkend Groen heeft opgepakt is het project  

 Herenboeren. 
 

 
 
Herenboeren is een landelijk initiatief om op een transparante en duurzame manier ons dagelijks voedsel te 
produceren. Zo’n 200 huishoudens zijn hierbij mede-eigenaar van een Herenboerderij; een gemengd, kleinschalig 
bedrijf in hun eigen buurt. Het werk wordt gedaan door een boer in loondienst. Die produceert voedsel waar de 
leden om vragen: groenten, fruit, vlees en eieren. De huishoudens nemen de producten wekelijks af voor een 
marktconforme prijs.  
In 2016 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest ter voorbereiding van ‘Herenboeren Land van Weert’.  

 
 
Intensieve veehouderij; Kerngroep Limburg Gezonder (KLG) 

Steeds meer inwoners van het buitengebied van Midden- en Noord-Limburg worden geconfronteerd met nieuwe 
grote veestallen in hun directe woonomgeving, met name in de zes Peelgemeenten Dit geeft  risico’s voor de 
gezondheid, aantasting van de leefomgeving, stank, steeds meer vrachtwagenbewegingen, en ook waardedaling 
van woningen. 

 
 
Voorzitter Cor de Nijs van Kerngroep Limburg 
Gezonder ging in 2015 op zoek naar medestanders. 
Naast Stichting Groen Weert hebben de volgende 
groepen zich bij de Kerngroep aangesloten: Stichting 
Leefbaar Buitengebied Nederweert, Behoud de Parel 
(Peel en Maas), Stichting Gezonde Woonomgeving 
Leudal, Werkgroep Behoud de Woonomgeving de Paes 
(Horst aan de Maas) en IVN Weert e.o. Bovendien 
heeft een aantal buurtcomités en actiegroepen zich 
aangesloten bij de Kerngroep. Ook de Natuur en 
Milieufederatie Limburg ondersteunt het streven waar 
mogelijk. 

 
 

Hoofddoel van KLG is het bewerkstelligen van minder gezondheidsrisico’s voor de burgers door o.a. substantiële  
vermindering van de veestapel. Aanpassing van bestaande wet- en regelgeving en van de nieuwe Omgevingswet 
is wenselijk. Ideaal is dat de agrarische sector weer in balans komt door grondgebonden gemengde agrarische 
bedrijfsvoering toe te staan. 
  
KLG heeft contact gezocht op gemeentelijk en provinciaal niveau, en met de centrale overheid (staatssecretaris 
van Dam). Tevens is contact opgenomen met verwante groeperingen in andere provincies. Inmiddels wordt 
samengewerkt met Leefbaar Buitengebied Gelderland en het  Brabantse Burgerplatform Minder Beesten. Hieruit is 
vervolgens in het najaar van 2016 het Nationaal Platform Minder Beesten ontstaan. 
Groeperingen met dezelfde doelen uit andere provincies zijn uitgenodigd om zitting te nemen in dit Nationaal 
Platform. Gezamenlijk kan men meer gewicht in de schaal leggen bij de overheden en tot (mogelijk) betere 
resultaten komen. 
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Natuur- en landschapsvisie 2016 

Weert beschikt over een uitgestrekt en gevarieerd (natuur)landschap Veel mensen voelen zich ermee verbonden 
en hebben specifieke kennis of herinneringen. Het landschap verandert en teloorgang van waarden ligt op de loer.  
Eind 2016 heeft de gemeenteraad de Natuur- en landschapsvisie vastgesteld. Hierin zijn de landschappelijke 
kwaliteiten vastgelegd, om die te behouden en te verbeteren/versterken.  
De visie is een ‘ambitiedocument’. Burgers en verenigingen wordt gevraagd hierbij een actieve rol spelen. Daartoe 
is de Participatiegroep Groen ingesteld. Naast groene verenigingen, waaronder Stichting Groen Weert, nemen deel 
de provincie, waterschap, wijk- en dorpsraden en belangengroepen uit de recreatieve, agrarische en 
cultuurhistorische sector. De gemeenteraad heeft inmiddels haar fiat gegeven aan het opgestelde document. Dit 
vormt feitelijk een verdieping van de Structuurvisie 2015-2025. Komend jaar wordt bepaald in welke vorm/manier 
de uitvoering tot stand zal komen en wie dit gaan doen. Ook hierin speelt de Participatiegroep Groen een 
belangrijke rol. 
 
 

Regio-overleg NMFL in het Groenhuis Roermond en achterbandag NMFL in kasteel Arcen 
SGW neemt deel aan de regiovergaderingen in het Groenhuis te Roermond waarin streekgebonden zaken op het 
gebied van milieu- en natuur aan de orde komen. Deze bijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats. 

 
 
Ieder jaar organiseert de Natuur en Milieufederatie Limburg 
(NMFL) de Achterbandag voor de ca. 100 bij haar 
aangesloten organisaties. Dit jaar op za. 15 oktober in en 
rond kasteel Arcen.  
SGW was aanwezig met twee personen. De inspirerende 
inleidingen kwamen van Hans Heijnen, directeur van de 
NMFL, en van Edmond Staal, stafmedewerker van Stichting 
het Limburgs Landschap. 
 
 
 
 
 
 

Kasteeltuinen Arcen, oktober 
 
 
Code Oranje; omgaan met klimaatsverandering. Bijeenkomsten met Waterschap Peel en Maasvallei 

 
In voorjaar en vroege zomer viel er in Limburg, en het aangrenzende buitenland, een aantal zeer zware 

buien die veel schade veroorzaakten. Door klimaatverandering zullen dergelijke weersextremen vaker voorkomen.  
Het Waterschap Peel en Maasvallei werkt daarom aan een klimaat-robuust watersysteem en nodigde diverse 

partijen uit om hierin mee te denken. Voor deelgebied 
Weert en Nederweert kwamen medewerkers van beide 
gemeenten samen met ondernemers in de land- en 
tuinbouw, en vertegenwoordigers van natuur- en 
milieugroepen. De twee bijeenkomsten vonden plaats 
in resp. Venlo en Weert. Het waterschap zat de sessies 
voor.  
 
SGW was met een aantal mensen vertegenwoordigd. 
Doel was om de problemen in kaart te brengen en ook 
de mogelijke oplossingen. Het waterschap toonde zich 
zeer geïnteresseerd in ieders bijdrage hieraan.  
Elke beheersmaatregel zal ongewenste effecten 
hebben op andere terreinen. De diverse belangen 
moeten dus zorgvuldig worden afgewogen. De 
bijeenkomsten werden door alle partijen als  
constructief ervaren. Het programma krijgt een vervolg. 
 
 

Voorziening opvang en infiltratie van regenwater in Weert 
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Meer groen in het stadshart en in woonwijken  

Al vanaf de oprichting ijvert SGW voor het vergroenen van vooral het Weerter stadshart. Via het overleg in de 
klankbordgroepen Kloppend Stadshart en Klankbordwerkgroep Weert heeft SGW diverse verbetersuggesties 
aangedragen. O.a. het planten van bomen, en het vernieuwen van het huidige stadspark met zo mogelijk het 
uitkopen van de houthandel Scheijmans. 
In het centrum heeft de gemeente inmiddels diverse groene accenten aangebracht.  
Ook voor het verbeteren van de woonomgeving in diverse wijken heeft SGW zich ingezet samen met de wijkraden. 

 
 
Wilg in het stadspark geveld door bruinrot die de boom van 
binnenuit aantast. De stam mag blijven liggen voor educatieve 
doeleinden. 
 
Helaas is ook de wilg op de achtergrond aangetast. Deze wordt 
om veiligheidsredenen gekapt. 
 

  
 
 
Nationale Boomfeestdag op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 

Het thema van de Nationale Boomfeestdag was dit jaar Bomen en bossen. Op 16 maart organiseerden de 
gemeente en het Natuur en Milieucentrum deze dag in Weert.  
360 berkjes werden geplant nabij de Sint Antoniusmolen door de kinderen van groep 7 van Basisschool Het Dal  
en groep 8 van Basisschool Leuken. 

  
 
De berken staan in een strook tussen 
een eventueel te bouwen distributie-
centrum en de bebouwing van Laar. 
Berken zijn snelle groeiers en ze zullen 
dan ook binnen enkele jaren een flinke 
bosschage vormen. Hopelijk ontstaat 
echter in de toekomst een meer 
gevarieerd bos.  
Stichting Groen Weert ontmoette  
groep 8 van Basisschool Leuken in de 
molen, en legde het belang van bomen 
in de woonomgeving aan de kinderen 
uit. 
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Duurzaamheid  
 

Hergebruik hout van te kappen bomen  
Hout verbranden is niet duurzaam. Het is onwenselijk dat gekapte ‘gemeentelijke’ bomen worden versnipperd als 
bio-bijstook in kolencentrales, of als brandhout worden verkocht. Hout benutten voor het maken van (streekeigen) 
producten is een hoogwaardige bestemming. Er hoeven dan minder bosbomen gekapt te worden, minder hout 
vanuit het buitenland te worden aangevoerd, en het CO2 in het hout blijft vastgelegd. 
De huidige praktijk is dat de onderaannemer die kapt tevens het hout afvoert. Het gaat vaak om verschillende 
boomsoorten, in alle maten, en verspreid over de gemeente. Versnipperen is dan de makkelijkste optie. 
 

Stichting Groen Weert heeft de mogelijkheden onderzocht voor het verzamelen 
van bruikbare boomstammen, de opslag ervan, het zagen en het vereiste drogen 
van het hout. Ook hebben we mogelijke afnemers in de regio benaderd. 
Meubelbedrijven willen vaker werken met steekeigen hout i.p.v. met hardhout uit 
de tropen. Molenbouwers tonen belangstelling voor eikenhout. Er zijn bedrijfjes en 
kunstenaars geïnteresseerd in het maken van houten objecten. 
 
De gemeente Weert wil niet zelf de organisatie hiervoor opzetten maar wel een 
dergelijk initiatief ondersteunen. SGW zal het voortouw nemen bij het zoeken en 

(laten) opzetten van een bedrijfje dat werkt met hout van lokaal gekapte bomen. Mogelijk kunnen vrijwilligers of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier ambachtelijk werken. 
 
Intussen heeft SGW bemiddeld bij de verkoop van 2 eiken aan Adriaens Molenbouw. Die kan deze zelf zagen en 
drogen en het hout toepassen bij restauratie van molens in de regio. 
Van diverse gekapte monumentale bomen beschikt SGW over boomschijven die voor educatie gebruikt worden in 
het NMC. De eerste stappen zijn dus gezet naar een duurzaam hergebruik van te kappen bomen. 
 
 

Boekje Duurzaam groen en welzijn 
In 2016 is de tweede druk van het boekje Duurzaam groen en welzijn uitgegeven door Uitgeverij Bullseye in Weert. 
Het is geschreven door ons bestuurslid Wim Vlekken. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Groen Weert. 
Mensen die zich aanmelden als donateur van SGW krijgen dit boekje als welkomstgeschenk. 
Via de blog Groen en welzijn (#groenenwelzijn) wordt aanvullende informatie gedeeld met het publiek. 
Stichting Groen Weert heeft tevens een pagina op Facebook. 
 

 
 
 

Groenomvorming  
De gemeente presenteerde substantiële meerjarige bezuinigingsplannen op het groenonderhoud. Deze moesten 
vorm krijgen door (blok)hagen, heesters en perken te vervangen door gras. De voorstellen hadden goedkeuring 
van de gemeenteraad nodig. 
Een equivalent aan 450 km haag zou in Weert verdwijnen. Deze transformatie in ieders leefomgeving vonden wij 
veel te ver gaan. Bovendien zijn huizen in het groen gewilder en meer waard, wat tevens gunstig is voor de 
gemeente(kas). 
Allereerst benadrukten wij in een brief  de vele natuur-, milieu-, gezondheids- en welzijnswaarden die verloren 
zouden gaan. Zo is het opnemen en vasthouden van hemelwater daar waar het valt, steeds belangrijker. Groen 
vervult die rol. We voelden ons gesteund door Provinciale Staten Limburg die net een voorstel had aangenomen 
voor meer groen in stedelijke gebieden: motie Stadsnatuur in Limburg. 
Daarnaast beargumenteerden wij dat deze ingrepen niet de beoogde besparing zou opleveren.  
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We startten een online petitie zodat inwoners zich voor behoud van het groen konden uitspreken. Zo verzamelden 
we meer dan 800 handtekeningen. Ook de wijkraden roerden zich en vergaarden honderden handtekeningen.  
We legden contact met een aantal lokale politici die onze zorgen deelden. Onze voorzitter heeft ingesproken bij de 
commissie Ruimte. In juli werden alle handtekeningen aan de wethouder overhandigd, in het gemeentehuis.  
Een flinke groep ondertekenaars was daarbij aanwezig. 
 

  
Alle hagen op deze foto’s zouden verdwijnen….. 

 
In tweede instantie bestudeerden we de vele tekeningen die de gemeente had laten maken door een 
adviesbureau. Aan deze documenten en de publicatie ervan bleek langdurig zoveel te schorten dat we deze zaken 
fors hebben becommentarieerd.  
De pers besteedde veel aandacht aan alle beroering rond de groenomvorming. 
Intussen had de gemeente, zonder grootschalige ingrepen, al veel weten te besparen op groenonderhoud. Ook 
nam men de protesten serieus. Uiteindelijk blijft het overgrote deel van de (blok)hagen, heesters en perken 
gehandhaafd. 
Wij zijn buitengewoon blij met deze ontwikkeling. 
 

 
De kaplijst van 268 bomen  

De gemeente bleek voornemens 268 bomen te kappen. Die intentie was slechts als persbericht gepubliceerd en op 
de gemeentelijke website stond alleen een summiere lijst. De locatie van de betreffende bomen was niet altijd te 
achterhalen, zo ook de reden voor kap. Wij stoorden ons aan de vele tekortkomingen en het gebrek aan 
transparantie voor de burger. Ook de herplant vonden wij onvoldoende. Tijdens het broedseizoen werd de kap op 
ons verzoek stilgelegd, maar daarna zou die worden hervat. De gemeente ontving van ons een bezwaarschrift. 
Via onze website hebben we publieke aandacht gevraagd voor de gang van zaken. 

  
 
Uiteindelijk heeft de gemeente ons uitgenodigd 
voor overleg. In augustus hebben drie 
gesprekken plaatsgevonden waarin de gemeente 
de kaplijst uitgebreid heeft toegelicht. Wij hebben 
deze inspanning van de gemeente bijzonder 
gewaardeerd.  
Bovendien zijn concrete toezeggingen gedaan 
m.b.t. toekomstige kap en herplant. Vanaf nu 
zullen bijna alle te rooien bomen herplant 
worden. Als dezelfde plek daartoe ongeschikt is, 
dan ergens daar vlakbij. 
 
 
 
Waarom staan deze gezonde bomen achter de 
Klaroenstraat op de kaplijst? Wat is de score op 
de overlastmatrix? 

 
 
 



12 

 

 
 
Korenmarkt krijgt nieuwe bomen, meer groen in het centrum 

 
 
In oktober zijn op de Markt de drie ‘terras’bomen omgezaagd. Kort daarna 
zijn drie nieuwe forse bomen geplant die betere groeiomstandigheden 
hebben gekregen, en die langer bladhoudend zijn.  
Ook elders in het centrum zijn groene accenten aangebracht d.m.v. boom- 
en bloembakken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Heiligenbuurt; bomen erbij na rioolvervanging  

In de Heiligenbuurt is de straatriolering vervangen door een nieuw ‘gescheiden stelsel’. Daarbij wordt het 
regenwater niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar kan infiltreren in de ondergrond. Daartoe zijn 
speciale geperforeerde buizen onder de straten gelegd . Van veel woningen zijn de dak-afvoeren eveneens 
afgekoppeld. Zo bereikt alleen het huishoudelijk afvalwater nog de rioolwaterzuivering die daardoor efficiënter kan 
werken. Overstort van vervuild water uit de zuiveringsinstallatie wordt grotendeels  voorkomen. 
  
In de Hieronymusstraat moest de rij volwassen bomen gekapt worden, en een aantal kleinere bomen in andere 
straten. Vanaf eind 2015 werden de straten in de Heiligenbuurt opengebroken, en na de werkzaamheden opnieuw 
geplaveid, nu overal met klinkers.  
Door de graafwerkzaamheden en transport van zwaar materieel hebben sommige volwassen bomen te lijden 
gehad. Het herinrichtingsplan omvat aanplant van een flink aantal bomen in voorheen kale staten. De bewoners en 
SGW zijn vooraf geïnformeerd en gehoord, mede via een klankbordgroep.  
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Massale kap van bomen bij de voormalige DESM-voetbalvelden aan de Koekoeksweg  
t.b.v.  aanleg waterberging en helofytenfilter 
 

In het vroege voorjaar bleken honderden bomen gekapt te zijn rond de 
voormalige DESM-voetbalvelden. Op die locatie waren een nieuwe  
waterberging en een helofytenfilter  gepland. Door klimaatverandering is nl. 
vaker intensieve neerslag te verwachten. Het water moet vervolgens snel 
worden afgevoerd om overlast in de stad te voorkomen. Bomen en struiken 
spelen een belangrijke rol in de waterkringloop omdat ze via hun bladeren 
grote hoeveelheden water verdampen. Deze al aanwezige capaciteit in dit 
gebied, grenzend aan de Moeselpeel, is nu verloren gegaan. 
 
De grootschalige velling was niet gepubliceerd of aan SGW bekend 
gemaakt. En ook niet terug te vinden in de omgevingsvergunning zelf. 
Daarin wordt nl. verwezen naar een Quickscan waarin sprake is van het 
kappen van enkele bomen. In het ‘Definitief ontwerp nieuwe situatie’ 
stonden bomen ingetekend die niettemin zijn gekapt. 
Het bestemmingsplan moest nog worden gewijzigd. Ook was de klus nog 
niet aanbesteed. De overhaaste kap was dus totaal onnodig. De wettelijke 
termijn om bezwaar te kunnen maken tegen het besluit op de 
omgevingsvergunning bedraagt 6 weken. De bomen waren echter voortijdig 
al verdwenen.  

 
 
Wij hebben een bezwaarschrift opgesteld en gepleit 
voor herplant en/of compensatie van de gekapte 
bomen.  
De Limburger en Weertdegekste hebben aandacht 
besteed aan ons protest. 
In augustus zijn de werkzaamheden gestart.  
Het project is dit jaar opgeleverd. 
  
Afgesproken is inmiddels dat de bomen deels 
gecompenseerd worden. De gemeente is hiermee 
bezig. SGW wordt tevens betrokken bij de inrichting 
van het Scoutingterrein. 
 
 

 
 

 
 
Kap bomen i.v.m. nieuwbouw Hornehoof 

Rond de gebouwen Van Berloheem waren eind 2015 
al veel bomen gekapt. Wij hoopten dat er bij het te 
bouwen Hornehoof nog wat bomen konden worden 
ingepast. Helaas bleek dat niet het geval.  
Slechts de monumentale Amerikaanse Tulpenboom 
blijft behouden.  
Wij lieten onze teleurstelling hierover blijken aan 
Wonen Limburg, opdrachtgever van de nieuwbouw.  
 
Daarop werden wij uitgenodigd voor een gesprek 
waarbij ook de ontwikkelingsmanager aanwezig was. 
Men erkende het belang van groen. Voor bomen is 
echter op deze locatie nauwelijks ruimte. De nieuw-
bouw moet nl. aan vele eisen voldoen. Onder andere 
moet er een genormeerd aantal parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Men wenste echter geen 
parkeerkelder. 
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Ook de aanleg van een infiltratievoorziening van regenwater is verplicht en kost ruimte. (Wij deden daarbij de 
suggestie voor aanplant van een moerascypres.)  
Men zou de Tulpenboom tijdens de bouw ontzien. De boom krijgt daarna een ruime boomspiegel. 
Het is jammer dat een parkachtige locatie in het centrum van Weert moest verdwijnen en dicht wordt bebouwd. 
Wonen Limburg hecht er wel aan het terrein zo aantrekkelijk mogelijk in te richten waarbij het uitnodigend oogt 
voor bewoners en bezoekers. 
De kastanjes aan de Vogelsbleek zijn vooralsnog gespaard. De bebouwing staat er echter dicht tegenaan. 

      
 
 

Sloop Groenewoudkerk en bomenkap voor bouw Woonbegeleidingscentrum Maaslandlaan 
 

Aan de Maaslandlaan is in maart kerk De Goede 
Herder gesloopt. Het kerkgebouw was nog in 
gebruik bij diverse verenigingen. Op deze locatie 
komt een centrum voor begeleid wonen van 21  
mensen met meervoudige beperkingen. Ook 
worden 15 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

 
Opdrachtgever PSW heeft gekozen voor 
uitsluitend grondgebonden wooneenheden.  
Het complex neemt dus veel ruimte in beslag. 
Rondom de kerk stonden bomen van diverse 
soort, en heesters. Dit groen moest wijken, 
inclusief een aantal beschermde bomen.  
In februari vond een voorlichtingsavond plaats.  
 
Buurtbewoners protesteerden massaal tegen het 
verlies van de groene long. Door de wijkraad 
Groenewoud is ons gevraagd te bemiddelen bij overleg met de gemeente. De architect en de opdrachtgever 
hebben zich vervolgens ingespannen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Wij hebben verder suggesties 
gedaan voor zonnepanelen en begroeiing op het dak. 

 foto: Weertdegekste 
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Kap bij de St. Annamolen aanleiding overleg met de Molenstichting 

Rond de St. Annamolen op Keent zijn de laatste jaren veel bomen gekapt. De Molenstichting streeft nl. naar 
onbelemmerde windvang zodat de molen optimaal kan draaien. SGW bracht de kap van 15 relatief jonge eiken 
langs de Bocholterweg hiermee in verband. De gemeente, eigenaar van de molen, hebben we hierover een brief 
geschreven. Wij vinden bomenkap t.b.v. een lege molenbiotoop onnodig omdat niemand een inkomen hoeft te 
verwerven met de molen. Bovendien zijn milieuwaarden van bomen belangrijk en ogen molens in het groen veel 
aantrekkelijker. En volgens het molenconvenant zouden bestaande bomen worden gerespecteerd. 
 
De Molenstichting heeft echter motieven die het bestuur wilde toelichten in een gesprek. De overheid wil nog maar 
een beperkt aantal molens, als Rijksmonument, subsidie toekennen. Die selectie moet nog gemaakt worden. 
Onder de beoordelingscriteria valt een ‘goede’ (=open) biotoop, dit om kosten m.b.t. slijtage aan de molen beperkt 
te houden.  

 voorheen 

 beeld na kap 
De Molenstichting wil kap compenseren door aanplant van laagstam-fruitbomen, struiken, oude graangewassen en 
wilde bloemen. SGW pleit voor behoud van m.n. volwassen bomen. Onze organisaties behartigen daarmee soms 
moeilijk te verenigen belangen. Afgesproken is dat de Molenstichting ons informeert over en betrekt bij evt. 
kapplannen. Het gesprek werd door beide partijen als zinvol ervaren. 
 
 

Kap van twee platanen aan de St. Jozefslaan, en misschien nog eens twee  
De brede school Markeent is gebouwd op een kruising aan de 
St. Jozefslaan, die veel leerlingen moeten oversteken.  
Hier wordt hard gereden en het zicht op en vanuit auto’s is niet 
optimaal. In het actiecomité Stop St. Jozefslaan racebaan 
zoeken ouders en de  school naar manieren om de situatie 
veiliger te maken.  

 
De gemeente heeft inmiddels twee platanen gekapt 
om schaduw van het bladerdak op het wegdek te 
voorkomen. Daarnaast zijn nog andere 
maatregelen genomen zoals aanleg van een 
verkeersdrempel. Ook zijn felgekleurde palen bij de 
stoelranden geplaatst. 
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Het effect van alle maatregelen rond de kruising St.Jozefslaan- Victor de Stuersstraat wordt later geëvalueerd.  
De kap van nog twee platanen behoort tot de mogelijke vervolgmaatregelen.  
 
De bomen maken deel uit van een beschermde structuur die in het Bomenregister is opgenomen. Er geldt dan ook 
een herplantplicht.  
SGW heeft contact gezocht met de school om mee te denken over deze kwestie. De school heeft ons verwelkomd 
en gebruik gemaakt van onze inbreng en contacten.  
 
Inmiddels is op het schoolplein een Cornus Kousa geplant.  Kort daarvoor, op de eerste schooldag, was de jonge 
boom binnen het gebouw feestelijk onthuld. Hierbij waren alle leerlingen aanwezig, evenals wethouder Litjens en 
afgevaardigden van SGW. 
Een deel van het hout van de gevelde platanen wordt gebruikt om een bank te maken rond het nieuwe boompje. 
Eynderhoof voert dit werk uit. De school benutte de kap, het planten van de jonge boom en het gebruik van het 
hout als leermomenten voor de kinderen. 
 
 

Bungalowpark; wonen in het bos? 
Het Bungalowpark verliest steeds meer van de oorspronkelijke opzet: wonen in het bos. In de Terugblik 2015 
berichtten we hier al over. In de lanen zijn inmiddels vele robinia’s gekapt. Die worden niet vervangen. Ze zullen 
elders worden gecompenseerd, zegt de gemeente.  

 
De dunning en het onderhoud gaan steeds door.  
In een woonwijk dient  echter zorgvuldig met elke 
individuele boom te worden omgegaan. Soms wordt bij 
alle zaagdrift een boom per abuis geveld.  
Struiken worden rigoureus gesnoeid. Veel wijkbewoners 
vragen zich af waar dit eindigt. 
De gemeente heef inmiddels toegezegd SGW te 
informeren bij voorgenomen werkzaamheden. 
De ingrepen zijn bovendien veelal vergunning-plichtig 
zodat er publicatie aan vooraf moet gaan. 
 

 
 
 
 

 
 

Zintuigenpark 
Het idee voor een Zintuigenpark in het IJzerenmangebied was een particulier initiatief uit 2014. Inmiddels is de 
Stichting Zintuigenpark opgericht. In november 2016 is het plan door de gemeenteraad aangenomen. De 6 leden 
van de CDA-fractie stemden tegen. Het park moet in april 2018 klaar zijn. De aanleg en het beheer worden 
Europees aanbesteed. Degene die het gaat bouwen, verplicht zich tot het exploiteren voor 10 jaar. Er wordt geen 
entree geheven. De gemeente draagt ca. € 210.000 bij aan de realisatie. De Provincie Limburg betaalt daarvan de 
helft terug. 
Het gaat om een wandelroute die toegankelijk is voor iedereen, maar toegespitst op mensen met een beperking en 
kinderen. Er worden 6 gebiedjes, ‘eilanden’, ontsloten. In elk daarvan staat de prikkeling van een zintuig centraal. 
 
Wij vinden contact met de natuur belangrijk; het is gezond, en creëert draagvlak voor natuurbehoud. Of het nodig is 
daartoe een speciale structuur in het IJzerenmangebied aan te leggen, is de vraag. We hebben verzocht om 
daarbij zoveel mogelijk bomen te sparen en de toestellen een natuurlijke uitstraling te geven. 
Het IJzerenmangebied wordt steeds meer een recreatiepark, de natuurfunctie gaat daarbij verder verloren. 
 
 

Kap in de bossen nabij de Houtelingsweg en IJzerenmanweg.  
In oktober werd ons gemeld dat rigoureuze kap gaande was nabij de Houtelingsweg in het IJzerenmangebied. 
Al eerder hadden we bij de gemeente navraag gedaan naar de vele gebleste bomen daar.  
De kap zou onder de boswet vallen. In dat geval moet de boseigenaar vooraf een kapmelding doen bij de 
Provincie. Dat bleek niet het geval. Een toezichthouder van de Provincie is ter plaatse gaan kijken. Hij gaf aan dat 
de dunning waarschijnlijk niet meldingsplichtig was. 
Intussen ging het kappen en afvoeren met zware machines door; het gebied werd steeds groter. Behalve 
populieren bleken ook o.a. beuken gekapt. De resterende beuken staan nu dusdanig vrij dat de zon op hun 
stammen schijnt. Daar kunnen beuken niet tegen.  
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We zochten contact met de eigenaar van de bospercelen, Stichting Provisus [voorheen vereniging St. Jozef].  
Begin december hebben we een gesprek gehad, waarbij ook uitvoerder de Bosgroep aanwezig was.  
 
De Bosgroep en Provisus menen dat dunning nodig is en dat het gebied erdoor wordt verrijkt met hogere natuur- 
en belevingswaarden. Het hout zal als biobrandstof dienen en deels naar de houtindustrie gaan. Wij betreuren 
deze grootschalige ingreep.  
Ook Provisus zelf leek verrast door de omvang van de kap en heeft opdracht gegeven om herplant te plegen in het 
beukenbos. 
Juist in wat verwaarloosd, moeilijk doordringbaar groen vinden vele dieren voedsel, vlucht-, schuil- en 
nestgelegenheid. Van dat natuurbostype blijft helaas steeds minder over. 
 

  
 

 
Kap op terrein voormalig Bisschoppelijk College 

  
Waar voorheen het Bisschoppelijk College stond, worden 
een springstal en stoeterij met buitenruimte gerealiseerd. 
Voormalig internationaal springruiter R.E. presenteerde zijn 
ambitieuze plannen hiervoor in maart aan de commissie 
Ruimte. Daar werden ze positief ontvangen en in juli 
goedgekeurd door de gemeenteraad.  
Begin augustus werd al begonnen met de bouw.  
 
Een aantal van de rij Japanse sierkersen op 
gemeentegrond werden, wellicht al te snel, gekapt t.b.v. de 
buitenmanege. De mooie bloesem in het voorjaar is 
verleden tijd. 
In het bestemmingsplan staat dat de waardevolle bomen 
worden gespaard. Laten we dat hopen. Het gaat onder 
meer om twee enorme beuken die hun prachtige natuurlijke 
vorm nog hebben. 
 
 
Het bestemmingsplan is ambitieus: 
NL.IMRO.0988.BPNelissenhofweg-ON01 

Vertaling: Engelse landschapsstijl  

….. is een plan ontwikkeld dat zich het best laat 

omschrijven als een park in Engelse landschapsstijl.  

Op transparante glooiende groene velden zijn solitaire 

bomen, en bomen in groepsverband, beeldbepalend.  

De waardevolle bomen worden gehandhaafd, de andere bomen worden zoveel mogelijk ontzien en nieuwe 

bomen worden aangeplant.  

De openheid wordt afgewisseld met de beschutting van bosschages en hagen….. 
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Sabic leidingen 

Hoewel het vooralsnog stil is gebleven, zijn wij niet gerust op de 
intentie van Sabic m.b.t. kap van bomen. 
Sabic is een Saoedisch, internationaal werkend petrochemisch 
bedrijf. In Nederland loopt een pijpleiding van Rotterdam naar 
Zuid-Limburg waardoor nafta wordt getransporteerd. De buis heeft 
binnen Weert een lengte van 12 km en loopt onder meer langs de 
Kazernelaan.  
 
In 2015 kreeg de gemeente Weert het verzoek om de bomen rond 
de pijpleiding (tot 4 m ernaast) te mogen verwijderen.  
Dat zou massale kap betekenen. De gemeente staat hier zeer 
kritisch tegenover en houdt de boot af.  
 

 
 
De beuken langs de Kazernelaan bijvoorbeeld, 
hebben een beschermde status. Ze zijn ouder dan 
de leiding, die eind jaren 60 werd aangelegd.  
De gemeente heeft deze en de andere betreffende 
bomen geïnventariseerd en deels laten taxeren.  
Niet duidelijk is of de gemeente uiteindelijk moet 
voldoen aan het verzoek van Sabic. We houden 
ons hart vast. Inmiddels is de naam Sabic 
verdwenen en staat op de bordjes een andere 
naam.  

 
 
 
 
 
 
Kap esdoorn naast Fatimahuis 

In 2015 is de Fatimakerk verkocht en heeft het gebouw een nieuwe functie gekregen. Het park eromheen zou 
verder worden ontwikkeld door de nieuwe eigenaar, met tevens financiering uit fondsen. We zien daar nog steeds 
niets van. De beschermde en beeldbepalende esdoorn vlak naast het gebouw zou blijven staan. Aan de boom is 
vorig jaar, zonder benodigde vergunning, ingrijpend en ondeskundig gezaagd. Daarbij is bovendien een grote tak 
afgescheurd. In 2016 heeft de eigenaar een kapvergunning aangevraagd met bijgevoegde documenten om de nu 
vermeende noodzaak van kap aan te tonen.  
De gemeente kende uiteindelijk de kapvergunning toe. SGW werd uitgenodigd voor een gesprek hierover, wat wij 
op prijs stelden. Daarop hebben wij ons officiële bezwaarschrift tegen het verlenen van de kapvergunning laten 
vervallen. De gemeente heeft de esdoorn laten taxeren en de eigenaar verplicht om ca. € 22.000 te betalen t.b.v. 
groen in de omliggende wijk Fatima. 
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Tiendschuur verkocht 

Begin 2015 heeft de gemeente besloten een aantal van haar panden te verkopen. Dit als bezuinigingsmaatregel. 
Hieronder viel ook voormalig museum de Tiendschuur, gelegen in het stadspark.  

 
 
Het pand is in 2016 verkocht aan een notaris. 
Omdat de locatie ernstig is verontreinigd met 
zware metalen moet de bodem gesaneerd 
worden.  
Het bestemmingsplan zal worden gewijzigd 
opdat het gebouw kan worden gebruikt om te 
wonen en te werken. Tevens mag er worden 
bijgebouwd. Sanerings- en bouwactiviteiten 
zullen ten koste gaan van bomen en andere 
beplanting. Wij hebben contact opgenomen met 
de koper. Deze hecht belang aan groen.  
We zullen de ontwikkelingen op deze locatie 
volgen. Daarbij hopen we ook dat de locatie in 
verbinding blijft met het park. 
 
 

 foto: Witte & Verheul makelaars 
 

 
Gevolgen nieuwe damwand voor de monumentale bomen Scheepsbouwkade en Verliefdenlaantje 

 
 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft in 2014 de betonnen damwand van de Zuid-
Willemsvaart vervangen door een stalen wand.  
Dat had gevolgen voor de bomen langs het kanaal. In onze Terugblik 2014 
en Terugblik 2015 hebben we de zichtbare achteruitgang van de 
monumentale bomenrij al genoemd. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de 
schade onomkeerbaar. 
 
Op ons verzoek heeft in november overleg plaatsgevonden met RWS en de 
gemeente. Ook een betrokken aanwonende was daarbij aanwezig.  
Omdat er geen 0-situatie was vastgelegd, kan niet objectief worden 
vastgesteld of de achteruitgang van de bomen geheel te wijten is aan de 
werkzaamheden. RWS benadrukte dat het werk is uitgevoerd volgens de 
voorwaarden gesteld door de gemeente.  
 
 
 
 
Zieltogende eik. Bij de andere eiken zijn veel noodscheuten aan de stam 
zichtbaar, wat duidt op slechte groeiomstandigheden. 
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De gemeente zal maatregelen treffen bij een van de 
eiken aan de Scheepsbouwkade om te zien of de 
boom daarvan profiteert. De grond wordt ‘geploft’ en 
er worden extra voedingstoffen toegediend. Het 
externe bureau Alles over Groenbeheer adviseerde 
dat in de rapportage uit juli 2015, opgesteld in 
opdracht van de gemeente. 
  
Rijkswaterstaat en de gemeente Weert zeggen de 
gezamenlijke inspanningsverplichting te erkennen en 
gaan na of er budget beschikbaar is in het kader van 
de zorgplicht voor de betreffende bomen. 
Wij maken ons zorgen dat de bomen intussen 
wegkwijnen door de sterk verslechterde 
groeiomstandigheden. 
 

 
Uitbreiding bedrijventerrein Lidl distributiecentrum en de duurzaamheid hiervan 

Aan de Singelvenweg bouwde Lidl in 2010 een groot distributiecentrum t.b.v. Zuid-Nederland. Het Lidl-concern 
voert duurzaamheid hoog in het vaandel en doet veel aan o.a. energiebesparing. Lidl zegt veel bomen en ander 
groen aan te planten rond een nieuw complex in Waddinxveen.  
De steenkolos in Weert biedt helaas een heel ander aanzicht. Onze pogingen om hierover met Lidl in gesprek te 
komen, hadden geen resultaat. Inmiddels breidt Lidl het distributiecentrum uit. De gemeente kan wettelijk geen 
eisen opleggen voor een groenere uitstraling in de publieke ruimte. De route naar vakantiepark Weerterbergen 
wordt er niet mooier op. De manager duurzaamheid van Lidl heeft een plaats verworven in de Duurzame-top-100 
van dagblad Trouw. We overwegen nu om met haar contact op te nemen. 
 
Door de nieuwbouw zou het fietspad  naar het tunneltje onder de spoorlijn  vervallen. We hebben voorgesteld een 
nieuw stuk fietspad aan te leggen om door te kunnen fietsen richting Weerterbergen. Dit is deels gehonoreerd. 

 foto Weertdegekste 
 

 
Aanplant nieuwe bomen bij Gamma  

Bij de Gamma aan de Roermondseweg zijn nieuwe winkelhallen gebouwd die inmiddels te huur staan.  
Er zijn tevens veel parkeerplaatsen bijgekomen. Dat ging ten koste van flink wat bomen. Inmiddels is het terrein 
heringericht waarbij een aantal dennen is geplant en een strook met zomerlindes langs het spoor. 
  

   
   foto: fa. Kolsteren 
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Kap monumentale linde Wijfelterbroekdijk Tungelroy 

Voor een woonhuis aan de Wijfelterbroekdijk 2 (Tungelroy) bleek in januari de imposante, beeldbepalende linde 
gekapt. De boom was opgenomen in het Nationale Bomenregister (nr. 1688366) maar niet geregistreerd in het 
Bomenregister van onze gemeente. Dit register is namelijk verre van compleet. Wij dringen al jaren aan op 
actualisatie en hebben daarbij ondersteuning aangeboden.  
Bovendien was door jurisprudentie bedongen dat bomen die ten onrechte niet zijn geregistreerd in het 
Bomenregister, wel beschermd zijn en daarmee kapvergunning-plichtig. De boom stond vermeld in het boekje 
‘Wandel- en fietstochten langs monumentale bomen in de gemeente Weert’ (blz. 24).  

 
 
De eigenaar had een zwam bij de boom geconstateerd. 
Een deskundige stelde vast dat het om de honingzwam 
ging; een agressieve schimmel op levend hout, die de 
boom op den duur fataal wordt. De eigenaar had daarom 
een kapvergunning aangevraagd.  
Een vergunning vond de gemeente niet nodig omdat de 
boom niet in het Bomenregister was opgenomen.  
Een kapmelding voldoet in zo’n geval. Daarvoor geldt 
geen publicatieplicht en er is geen bezwaarprocedure 
aan verbonden. Ook hoeft geen herplant plaats te 
vinden.  
Op deze manier heeft de gemeente slechts naar de letter 
gehandeld.  
 
De eigenaar valt overigens niets te verwijten. Sterker 
nog: hij heeft na een paar weken de stomp verwijderd en 
een nieuwe boom geplant. Ook heeft hij ons een schijf 
van de linde gegeven voor educatieve doeleinden. 
 
 
 

 
 
Diesterbaan; herplant blijft ongestraft uit 

In februari 2013 bleek een perceel met gevarieerde bosbegroeiing te zijn gekapt aan de Diesterbaan.  
De Provincie Limburg liet ons desgevraagd weten dat de hiertoe benodigde kapmelding was verlopen.  
De velling was daarmee illegaal. Dit bleef echter, tot onze bevreemding, zonder gevolgen. 
  
De vigerende Boswet schreef voor dat bij dergelijke kap herplant of compensatie (elders) moet plaatsvinden.  
Dit om het totaal aan bosareaal in Nederland niet te laten krimpen. De aanplant moet plaatsvinden binnen  
3 jaar na de kap. 
Inmiddels is de termijn van 3 jaar ruimschoots overschreden. Wij hebben de Provincie diverse malen hieraan 
herinnerd. De overheid heeft een verplichting tot handhaving van de wettelijke regels. In plaats van eindelijk op te 
treden, overweegt de Provincie om alsnog een ontheffingsaanvraag van de grondeigenaar in behandeling te 
nemen. 
 

 voorgrond: voormalig bosperceel Diesterbaan 
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Schuttebeemd 132; laatste twee bomen gekapt 

 
Het voorheen groene terrein tegenover 
de school Het Kwadrant was in 2015 
vrijwel kaal gemaakt na de sloop van 
het voormalige schoolgebouw.  
De habitat van vele vogels en kleine 
zoogdieren ging daarmee verloren. 
  
In januari stonden er alleen nog twee 
volwassen Amerikaanse eiken aan de 
stoeprand. Dat perceel was inmiddels 
verkocht. De gemeente liet ons 
desgevraagd weten dat de koper kon 
beslissen over de bomen.  
De eigenaar van de te bouwen 
fitnessclub hield zich helaas voor ons 
onbereikbaar.  
 

 
Op de artist-impression van de nieuwbouw waren de bomen ingetekend. Niettemin werden ze beide gekapt in 
maart. Voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden was dit  niet nodig. Belangrijke natuur- en welzijnswaarden 
zijn verloren gegaan. De sportschool toont zo een beperkte visie op gezondheid. 
 

 
Door de bomen te sparen, had de 
ondernemer tevens invulling kunnen 
geven aan Maartschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. 
De locatie oogt nu sfeerloos zoals 
zoveel bedrijfsterreinen.  
Een verlies, vooral ook voor de buurt. 
 

 
 

 
 
Stokoude perenboom omgewaaid  

 
 
In een tuin aan de Dijkerstraat stond een perenboom  
van 150 jaar oud. 
De peer was opgenomen in het Landelijk Register 
Monumentale Bomen en in het Bomenregister van de 
gemeente. Ook de Bomenroutefiets voerde langs de 
bijzondere peer. 
Tijdens een storm in juni legde de oude boom helaas het 
loodje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streetview 2009 
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Altweerterheide, kap van een rij wilgen 

In maart is een lange rij bomen, voornamelijk wilgen, gekapt aan de Bocholterweg in Altweerterheide.  
De particuliere opdrachtgever konden we niet bereiken. Een rij wilgen langs landbouwgrond mag worden gekapt 
zonder vergunning. Er hoeft zelfs geen melding gedaan te worden aan de gemeente.  
Intussen is ook het slootje waarlangs ze stonden opgevuld. Een belangrijk landschapselement kon zomaar 
verdwijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streetview 2009 
 
 

  
 
 
CZW Centrale Zandwinning Weert. Wie maakt de dienst uit? 
 
Sinds 2010 houdt Stichting Groen Weert zich bezig met de natuur- en het milieuaspecten rond deze ontgronding. 
We vroegen aandacht voor o.a. het onvoldoende compenseren van gekapt bos, en voor het storten van vervuilde 
bagger uit de Zuid-Willemsvaart. Volgens de vergunning uit 2001 zouden als compensatie ook vier ondiepe 
plassen aangelegd worden als natuurlijke plas-dras overgang naar de Kruispeel.  
De ontgronder had echter andere plannen. Hier moest een tweede ontgrondingsplas komen met een diepte tot 
30m om een zandstrandje uit te financieren en om de duikverenigingen een plezier te doen. 
De natuur-  en boscompensatie schiet ook nu weer ernstig tekort. Boscompensatie is overigens een verplichting 
volgend uit de Boswet en valt daarmee dus niet onder geleverde maatschappelijke meerwaarde.  
Om te mogen ontgronden moet CZW een maatschappelijke tegenprestatie leveren, het bedrijf voldoet echter niet 
aan deze verplichting. De som van deze nalatigheden valt inmiddels zelfs negatief uit voor de gemeente Weert. 
Helaas heeft de gemeenteraad niet ingegrepen.  

 
De natuurbelangengroepen hebben een alternatief plan 
ingebracht maar dit werd door de raad afgewezen onder druk 
van de ontgronder en de verantwoordelijke wethouder.  
Eind 2015 keurde de gemeente Weert de nieuwe 
ontgrondingsaanvraag goed en heeft de Provincie Limburg in 
maart 2016 het betreffende ontwerpbesluit gepubliceerd. 
Hierop is door een groot aantal organisaties gezamenlijk 
gereageerd: de Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN Weert 
e.o., Plantenwerkgroep Weert, de Ecologische Werkgroep 
Weert-Zuid en SGW.  
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Zonder noemenswaardige aanpassingen is niettemin eind juli 2016 de ontgrondingsvergunning aan CZW verstrekt. 
De belangengroepen hebben vervolgens gezamenlijk beroep aangetekend bij de Raad van State. Een voorlopige 
voorziening werd door de Raad van State afgewezen. We wachten af wat de uiteindelijke uitspraak zal zijn. 

 
Naast de beschreven kwesties spelen nog de goedkeuring van het werkplan, het watermonitoringsysteem en de 
inlaat van het kanaalwater via een sloot naar een waterbuffer. Dit laatste om verdroging van de omgeving te 
voorkomen. Ook hiertegen hebben we bezwaar aangetekend. 

 
Al voordat de ontgrondingsvergunning was verleend, is CZW gewoon doorgegaan met ontgronden. 
Helaas gaat nu voor Weert veel natuur verloren zonder dat de ontgronder deze voldoende compenseert. Een 
aderlating voor Weert en voor de provincie. De overheden laten de regie steeds weer aan de CZW. 
 

  2005 Google Earth 

 2016 Google Earth 
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    opgesteld door SB 


