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Jaarverslag 2020

2020 was voor Stichting Groen Weert een jubileumjaar
In 2020 bestond onze stichting 10 jaar en waren er verschillende activiteiten en evenementen gepland.
Door de coronacrisis zijn enkele festiviteiten geannuleerd, verplaatst naar een ander tijdstip of aangepast.
Zo zijn de bomenwandelingen door Fatima en Laar afgelast. Hopelijk kunnen ze in 2021 doorgang vinden.
Alle foto’s zijn gemaakt door vrijwilligers van Stichting Groen Weert tenzij anders vermeld
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10 jaar Stichting Groen Weert – presentatie wandel- en fietsboekje
De presentaties van het wandel- en fietsboekje Weert en Nederweert waren voor april gepland, deze zijn
verplaatst naar juni.
Op 18 juni werden in het wijkpark De Weijer de eerste exemplaren van het boekje ‘Bomenrouten Land van
Weert’ uitgereikt aan wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert, en aan wethouder Frank Voss uit
Nederweert.

In het boekje staan een
wandeltocht door de wijk
Biest en het centrum van
Weert beschreven, een
wandeltocht door
Nederweert en drie
fietstochten door Weert en
Nederweert.
Het boekje is te koop bij de
erkende boekhandelaren en
in het NMC. Ook is het op
een aantal toeristische
locaties te verkrijgen.
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10 jaar Stichting Groen Weert – opening bomenleerpad en park De Weijer
De opening van park De Weijer en van het bomenleerpad dat daar door Stichting Groen Weert is
gerealiseerd, stonden voor april gepland.
Deze zijn uiteindelijk op zaterdag 15 augustus officieel geopend door wethouder Tessa Geelen.

‘Corona-zitjes’ op 1,5 meter afstand

Wethouder Voss van Nederweert was zo onder de
indruk van het bomenleerpad dat ook in
Nederweert een bomenleerpad wordt aangelegd.
Onze stichting mag de benodigde bordjes
verzorgen.
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10 jaar Stichting Groen Weert – tentoonstelling Bomendromen
Van 16 september tot 31 december 2020 was er in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert
de tentoonstelling Bomendromen te zien. (Het NMC was helaas een periode gesloten voor bezoek.)
De tentoonstelling werd in kleine kring geopend, vanwege het coronaprotocol. Wethouder Martijn van den
Heuvel verrichtte de openingshandeling.

Opening tentoonstelling ‘Bomendromen’ door Martijn van den Heuvel.

Met deze tentoonstelling willen we laten zien dat bomen méér zijn dan alleen objecten die wegen en de
woonomgeving verfraaien.
Bomen zijn levende wezens. Bomen zijn zelfs sociale organismen die intensief communiceren met
soortgenoten en met de omgeving. Daar zijn inmiddels boeken en artikelen aan gewijd. Daarnaast:
Bomen tegen klimaatverandering

Bomen verminderen geweld

Bomen reinigen de lucht

Bomen markeren de seizoenen

Bomen zorgen voor zuurstof

Bomen creëren economische kansen

Bomen koelen straat en stad

Bomen zijn leraren en speelkameraden

Bomen geven energiebesparing

Bomen brengen mensen bij elkaar

Bomen nemen water op

Bomen geven structuur

Bomen filteren water

Bomen bieden schuil en huis aan dieren

Bomen voorkomen bodemerosie

Bomen schermen lelijke dingen af

Bomen beschermen tegen ultraviolette straling

Bomen zorgen voor hout

Bomen zorgen voor voedsel

Bomen verhogen de waarde van eigendommen

Bomen maken gezond

Bomen zijn mooi

Bomen dempen geluid
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januari – gemeentelijk concept landbouwvisie

Foto: gemeente Weert

In januari 2020 kwam de gemeente met een concept landbouwvisie met de naam ‘Niet meer, maar beter’.
Vele partijen, waaronder ook Stichting Groen Weert, is gevraagd hun visie hierover te geven.
Uiteraard zijn wij hier op ingegaan. Mocht u interesse hebben dan kunt u via onderstaande link meer
informatie krijgen
https://www.groenweert.nl/?zoeken=landbouwvisie
januari - handhavingsverzoek Laarderkapeldijk Nederweert
Op de Laarderkapeldijk in Nederweert constateerden wij vernielingen aan bomen.
Van enkele bomen waren wortels losgetrokken en één boom bleek geveld.
Ons handhavingsverzoek werd door de gemeente Nederweert gehonoreerd.
De eigenaar van het bewuste perceel ging echter in beroep. Wordt vervolgd.

Vernielde of zelfs gekapte eikenbomen aan de Laarderkapeldijk. Afbeelding: De Limburger
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januari - moerascipres Oude Hushoverweg
Stichting Groen Weert maakte bezwaar tegen voorgenomen kap van de moerascipres nabij de Wilhelmus
Hubertus molen aan de Oude Hushoverweg. We kregen een uitnodiging voor een hoorzitting op 28 januari.
Deze boom zou moeten verdwijnen om de molen een goede windvang te bieden. De molen is echter al
lang niet meer in gebruik als maal-molen. Bestaande bomen worden (wettelijk) gedoogd. Echter bij een
gewijzigd bestemmingsplan komt kap weer ter sprake. Om landelijke subsidies te innen dienen molens aan
het zogenaamde ‘molenbiotoop’ te voldoen. Wij zijn van mening dat deze regels niet gelden voor molens
waar malen niet als inkomen dient.
Door alle corona-beslommeringen loopt deze zaak nog.

Moerascipres en de Wilhelmus Hubertus molen aan de Oude Hushoverweg

januari – groenelementen rond de IJzerenmanweg
Inwoners van de wijk ‘rond de Kazerne’ hebben bij de gemeente Weert vragen gesteld naar de
achterliggende redenen van uiteenlopende werkzaamheden langs en rond het gebied De Lichtenberg en
De IJzeren Man.

De wijze waarop de grond ‘opgeschoond’ is rond de bomen

Het mogelijk verbreden van de zandweg (Lichtenbergweg).
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Ten aanzien van het platschuiven van de aarden wallichamen.

Houtelingsweg

Is de huidige eigenaar zich bewust, of ooit op de hoogte gebracht, van de ecologische en cultuurhistorische
natuurwaarden in het gebied? Is de eigenaar zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tot het behoud en
instandhouding?
Op welke wijze ziet de gemeente Weert hier toe op de verdere instandhouding? Voor tal van dieren is dit
een belangrijk leefgebied.
Nagenoeg alle vragen zijn nog altijd niet beantwoord.
januari - Trumpertweg Leuken

Voorbeeld van te weinig ruimte voor bomen. Is de sloot wel nodig?
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februari - 78 nieuwe bomen op de singels
De gemeente Weert heeft 78 bomen geplant aan de
Wilhelminasingel en de Emmasingel. Er zijn 13
verschillende soorten bomen en vlinderstruiken geplant
in de middenberm. Dit in het kader van ‘elke dag een
boom’. Wethouder Martijn van den Heuvel: ‘We hebben
voor soorten met verschillende uiterlijke kenmerken
gekozen, zodat de bomen met het seizoen mee
veranderen. Zo vormen de bomen en struiken gedurende
het hele jaar een kleurrijk geheel aan de singels.’

Nieuwe aanplant op de Emmasingel

februari - Begijnenhofstraat kap beuken
Aan de Emmasingel wordt de voormalige Sint Martinusschool (een beschermd stadsgezicht) verbouwd tot
appartementen.
Aan de achterkant, aan de Begijnenhofstraat, dreigde een oude beukenhaag te verdwijnen. Na een gesprek
bleek het bouwbedrijf hart voor bomen te hebben. Er blijven 10 beuken staan.

De beukenrij aan de Begijnenhofstraat.

In het binnenterrein wordt een boom
ingepast.
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februari- herinrichting van het Stadspark
In februari kwam het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Stadspark in Weert uit.
Stichting Groen Weert is betrokken bij de ontwikkeling van het vernieuwde Stadspark.
Hieronder de sloop van de voormalige houthandel.

4 februari 2020

8 juni 2020

februari – beuk gekapt op Kazernelaan
Een gezonde beuk op de Kazernelaan is in februari
gekapt. De boom stond iets scheef. Uit angst voor
een aankomende storm is de boom via een
noodkapprocedure geveld.
Het is dan niet mogelijk bezwaar aan te tekenen.
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februari - 2020 Challenge: 'Tijd voor biodiversiteit'
Wethouder Geert Gabriëls en stadsecoloog Renata Bruinsma onthulden op het Sint Raphaëlpad het logo
van Heerlijk Weert / 2020 Challenge en hingen drie nestkasten op. Bruinsma: 'Dit is het begin van een
zoektocht waarin we onszelf en elkaar uitdagen om de biodiversiteit in en om de stad te herstellen'.
Ook werd er een webcam onthuld waarmee alle inwoners van Weert en andere geïnteresseerden het
slechtvalkennest op de Sint Martinuskerk live kunnen volgen.
http://live.netcamviewer.nl/Valkennest-Weert/1052

Foto: gemeente Weert

Foto: SGW

maart – gevelde bomen Kruispeelweg
Langs de Weerterbeek bij de Kruispeelweg zijn in maart beeldbepalende populieren en andere bomen
geveld, waaronder prachtige beuken.
Van dit voornemen was niets bekend bij Stichting Groen Weert.

maart – Leveroysedijk Nederweert gevolg van dichten sloten

26 januari, aanplant Leveroysedijk

6 maart, gevolg van het dichten van de sloten
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maart - kap bomen Hegstraat
Op de Hegstraat zijn 2 moeraseiken geveld. Dit voor de bouw van enkele appartementen.

maart april – voorjaarsbloei

22 maart, magnolia Truyenhoekweg

10 april, kers Overmazepad
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april - grootschalige bosontwikkeling in Weert
De gemeente ontvangt een half miljoen euro van de provincie Limburg om 100.000 bomen te planten,
onderdeel van het 1 miljoenbomenplan van de provincie. Twee bomen erbij per inwoner.
Wethouder Geert Gabriëls: "We gaan de komende vier jaar meer dan 20 hectare bos realiseren,
honderden bomen in de stad planten en we denken na over een actie samen met onze inwoners".
Het grootste gedeelte van de bomen wordt als bos aangeplant op grond die hoofdzakelijk in eigendom is
van Natuurmonumenten.
Niet alleen het buitengebied wordt getrakteerd op groen. In de stad en aan de rand van de bebouwde kom
komen elke dag twee bomen erbij. De bomen zorgen niet alleen voor meer vogels, vlinders en insecten.
Ze houden ook de stad koeler in de zomer en de bomen helpen ook tegen wateroverlast.

Kettingdijk, Taurossen met op de achtergrond de Laurabossen

april – grootschalige aanplant bomen Beatrixlaan
Op het terrein van de KEC school aan
de Beatrixlaan zijn talrijke nieuwe
bomen aangeplant.
Hieronder zijn ook veel fruitbomen
zoals peer, appel en kers.
Wat zal dit in de bloeitijd een mooie
uitstraling geven.

Op de foto zijn de bomen net
aangeleverd
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april - wegvreten van nieuwe aanplant
Door de Centrale Zandwinning Weert moet 13,5 ha boscompensatie gerealiseerd worden nabij de
Heltenbosdijk en de Vetpeelweg, mede vanwege het kappen van ruim 41 ha bos voor hun ontgronding aan
de Herenvennenweg. Vanwege het wegvreten van de nieuwe bosaanplant door de taurossen, en sterfte
door verdroging, hebben we bij de provincie een handhavingsverzoek ingediend. Dit is gehonoreerd.
Daar waar herplant zal plaatsvinden, wordt deze omrasterd. Overigens is recent gebleken dat er maar ruim
7 ha bos gecompenseerd wordt in afwijking van de gemeentelijke besluiten.

26 april 2020 Heltenbosdijk

26 april 2020 Vetpeelweg

april - mogelijk afvalstoffen in Blauw Meertje Weert gestort
In de eerste dagen van april wordt in hoog tempo een voormalige puinweg achter het Blauwe Meertje
afgegraven.
Betonnen balken, en mogelijke afvalstoffen, worden in het strand van de beoogde zwemplas verwerkt.
Ook worden de wortels van een rij bomen beschadigd. De gemeente Weert, diverse raadsleden en een
wethouder worden direct op de hoogte gebracht van de stortingen. Bij een inspectie door het Waterschap
en Rijkswaterstaat blijkt al het gestort afval weggewerkt te zijn. In een brief hebben wij met de Dorpsraad
Altweerterheide vragen gesteld over de samenstelling van de gestorte afvalstoffen. De gemeente geeft in
een uitgebreide brief aan dat er geen aanleiding is voor een nader onderzoek. Volgens de toezichthouders
is alles volgens de regels gegaan.

Het Blauwe Meertje gezien vanaf de ‘zanderover’ heuvel van Ark.
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mei - bezwaarschrift kap eiken Hoebensstraat Nederweert
Aan de Hoebensstraat in Nederweert zijn 4 dikke eiken gekapt. Na constatering in mei 2020 is hiervan
melding gemaakt bij de gemeente Nederweert met verzoek tot handhaving. De gemeente heeft ons
verzoek afgewezen. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Deze zaak loopt nog.

Een van de gekapte monumentale eiken aan de Hoebensstraat in Nederweert.
Op de achtergrond de woonwijk ‘Hoebenakker’ in aanbouw.

mei – verplaatste zomereik gekapt op Laarveld
De boom was in november 2017 50 meter verplaatst omdat de kruin van de boom over een nieuw
bouwperceel kwam. De monumentale boom heeft het helaas niet gered. In mei is de dode boom geveld en
is nu een speelobject voor de jeugd.
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juni - bomen verzamelen, bewaren en planten
Vier verenigingen, waaronder initiatiefnemer Meer Bomen, slaan de handen ineen om minimaal 1 miljoen
bomen gratis weg te geven.
Bomen planten is dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om
burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Bomen planten is de goedkoopste maatregel om CO2
vast te leggen, omdat je gebruik maakt van de gratis kracht van de natuur.
Milieugroepen en vrijwilligers gaan boompjes (zaailingen) en struiken verplaatsen die staan te zieltogen in
park of bos. Op verschillende plaatsen komen 'bomenhubs' waar de oogst bij elkaar wordt gebracht. Vanuit
die verzamelplaatsen delen vrijwilligers bomen en struiken uit aan bijvoorbeeld boeren die een heg willen
aanplanten en gemeenten die hun bermen willen vergroenen. Bomen die overblijven worden aan het
einde van het plantseizoen weggegeven aan burgers die hun tuin willen vergroenen.
De coronacrisis heeft e.e.a. vertraagd.
In Weert hebben de Herenboeren toegezegd ruimte te maken voor een 'Bomen-crèche'.
Een mooi initiatief. De uitwerking in Weert dient nog gemaakt te worden.

Zaailingen oogsten. Foto: meerbomen.nu

Voorbeeld van een ‘bomen- crèche' in Roelofarendsveen.
Foto: meerbomen.nu

september - bezoek aan te leggen windmolenpark Kookepan in Neer.
Stichting Groen Weert is gevraagd als mede-adviseur bij de aanleg van windmolenpark Kookepan in Neer.
Hier worden waarschijnlijk verschillende eiken verplaatst. Ons is gevraagd om een berekening van de
boomwaarden en hun ecosysteemdiensten.

Een kaartje met de locatie van de te bouwen windmolens ‘Kookepan’ in Neer.
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oktober - bomenkap Hoogbosweg
In oktober werd een bosje met fijnsparren en loofbomen gekapt aan de Hoogbosweg. Hiervan was ons
geen vergunning van bekend. Aan de gemeente Nederweert hebben wij vragen gesteld. Loopt nog.

Bomenkap aan de Hoogbosweg

november – ecoduct over de Zuid-Willemsvaart
In 2017 stelt de provincie voor een ecoduct te plaatsen over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de
Tungelroyse beek. Eventueel gecombineerd net een fietsbrug. Over een ecoduct wordt dan al zeker 15 jaar
gesproken. Een ecoduct zou veel dieren van een verdrinkingsdood redden. Een ecoduct ter hoogte van de
Centrale Zandwinning Weert zou de beste optie zijn gezien de aansluiting van de Heihuisweg op de
Defensiedijk aan de noordzijde van het kanaal.
In 2019 komt echter een plan voor een 'natte passage'. Hier kunnen dieren van de ene kant naar de andere
kant van het kanaal zwemmen. De plannen voor een 'natte faunapassage' zijn voorbereid door de
Samenwerking Grensgebied De Kempen (SGDK).
Groen Weert is fel tegen een natte passage. Volgens ons is de stroming in het kanaal zo sterk dat dieren
afdrijven en verdrinken. Daarbij komt dat de doorstroming in het kanaal de komende jaren zal toenemen.
We lieten daarom Bam Infra de bouw van een ecoduct herberekenen. Daaruit bleek dat een sobere variant
(30 meter breed, inclusief fietspad) voor 4,4 miljoen euro mogelijk is. Dit is belangrijk minder dan de
voorstellen van andere partijen.
Groen Weert heeft de voorzitter van het SGDK in oktober 2020 hiervan op de hoogte gesteld, maar nooit
een reactie gekregen.
Eind 2019 hebben we mede namens vijf andere natuurverenigingen de gemeente Weert verzocht om de
hun keuze te heroverwegen op basis van nieuwe gegevens. Omdat we eind november 2020 nog geen
antwoord hadden gekregen en inmiddels de raad een informatiebrief had ontvangen, hebben we een
nieuwe brief verzonden. Volgens de voorzitter van het SGDK zijn er nu geen geldelijke middelen, echter
zodra deze er zijn kan de keuze heroverwogen worden.

Ontwerpschets ecoduct door SGW
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november - dempen sloten
Uit bezuinigingsoverwegingen wordt door het Waterschap geen onderhoud meer gepleegd aan kleine
sloten. Dit moeten de boeren nu zelf gaan doen. We zien dat boeren de sloten dichten. Zij kunnen dan veel
grotere percelen bewerken. Het gevolg is een sterke vermindering van de biodiversiteit in de toch al
armzalige omgeving. De gemeente Nederweert meldt desgevraagd dat ze hier niet op gaat handhaven.
Ook hebben wij schriftelijk vragen gesteld aan het Waterschap. Hierop ontvingen wij nog geen antwoord.
november - Centrale Zandwinning Weert
De Centrale Zandwinning Weert vraagt in november verlenging aan van de ontgrondingstermijn voor 2
jaar. In december zou de gemeente hierover overleggen. Dit terwijl het besluit van het inrichtingsplan nog
ter beoordeling ligt bij de Raad van State.
In februari 2021 dient een zitting door ons aangespannen bij de Raad van State over het inrichtingsplan.
Hierin betogen wij dat CZW de afspraken wat betreft de boscompensatie niet nakomt.
Volgens de ontgrondingsvergunning uit 2016 zou 23,6 ha bos binnen het ontgrondingsgebied
gecompenseerd worden, terwijl er maar ruimte is voor bijna 9 ha bos. Hier gaat nog het parkeerterrein in
het ‘bos’ vanaf waarvoor de gemeente onlangs een vergunning heeft verstrekt.
Volgens CZW kan gekapt bos ook gecompenseerd worden met het 60 jaar oude broekbos buiten de
ontgrondingslocatie. Dit is natuurlijk onzin, en dit bos is ook deels niet hun eigendom. Van substantiële
aanplant is geen sprake; slechts van enkele boompjes in 2012. Het bos moet zich van nature ontwikkelen,
zegt CZW. Verder rekenen zij, in strijd met de voormalige Boswet, water, moeras en heide bij de
boscompensatie.
Al sinds de kap van ruim 41 ha bos vanaf 1997 is er gesold met de boscompensatie, terwijl bossen van
groot belang zijn om de klimaatverandering te beperken. Het is te hopen dat CZW na de uitspraak van de
Raad van State meer maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt.
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november - jaarlijkse kapronde 2020-2021
Bomen hebben helaas niet het eeuwige leven. Alle laanbomen staan onder controle van de gemeente en in
het najaar wordt gestart met het verwijderen van dode of instabiele bomen. Ieder jaar ontvangen wij een
lijst met de te kappen bomen. Voor bomen die ons inziens nog een kans verdienen doen we een verzoek
bij de gemeente om een herbeoordeling.

De vier Robinia’s (Acacia’s) aan de Regulierenstraat in 2017

Vier beeldbepalende bomen aan de Regulierenstraat staan op de nominatie om gekapt te worden.
Er zijn zwammen geconstateerd op de meeste stammen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de boom
hierdoor zijn stabiliteit verliest. Tegen de kap heeft Stichting Groen Weert bezwaar aangetekend. Ook is er
verzocht een nader onderzoek in te stellen met behulp van tomografie. Dat is een moderne techniek
waarbij een afbeelding wordt gemaakt die een doorsnede van de boom weergeeft. Desnoods zou ook nog
overgegaan kunnen worden tot terugsnoeien van de bomen.
Voor de kapvergunning van een zomereik op de
Altweerterkapelstraat is een bezwaarschrift ingediend.
De boom staat iets scheef en door de gemeente is advies
gevraagd aan een extern bureau.
Dit bureau heeft een zogenaamde ‘trekproef’ uitgevoerd.
Het daaropvolgende advies luidde ‘verwijderen’. Stichting
Groen Weert is echter van mening dat de eisen bij deze
trekproef veel te hoog zijn.
Bovendien heeft de boom altijd al scheef gestaan want hij
groeit naar het licht. Ook de beeldbepalende positie aan de
toegangsweg van de wijk vinden wij belangrijk.

Aangevraagde kap eik Altweerterkapelstraat

Deze zaken lopen op het eind van 2020 nog.
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december - aanplant 2 ha bos
Stichting Groen Weert zou met natuurliefhebbers 2 ha bos aanplanten aan de Delbroekweg, gelegen
tussen de voormalige vuilstort Delbroek en de Bocholterweg in Altweerterheide.
Na aanplant komt het bos in beheer bij Natuurmonumenten.

Een deel van de grond voor het aan te planten bos.
Op de achtergrond de voormalige stortplaats met ervoor de 2
monumentale robinia’s.

In overleg met Natuurmonumenten is
besloten om de aanplant door
vrijwilligers van 2 hectare klimaatbos op
12 en 13 december niet door te laten
gaan. Dit gezien de aangescherpte
coronamaatregelen.
Het bos wordt nu aangeplant door een
gespecialiseerd bedrijf.
De startdatum is op moment van
schrijven begin februari 2021.
Stichting Groen Weert heeft gepleit voor
zichtbaar maken van de loop van de
Weerterbeek. Deze historische en
belangrijke beek voor Weert liep door dit
gebied. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door
een lint van lage begroeiing die blauw
bloeit of blauwe bessen draagt, of door
een verdiept pad aan te leggen.

december – onbekend grondverzet Spekkestraat
In december werd bij de gemeente navraag gedaan over het weggraven van een (voormalige) houtwal aan
de Spekkestraat en ander grootschalig grondverzet. Daarnaast is ook een melding gedaan aan Openbare
Ruimte.
Nergens hebben wij een vergunningaanvraag voor deze praktijken kunnen vinden.
Er is vooral aangedrongen op het behoud, herstel en verdere aanleg van ‘groen elementen’. Een reactie
blijft uit.
Stichting Groen Weert heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Provincie Limburg.
Reeds eerder, in 2014, waren bijna alle monumentale eiken in deze houtwal gekapt. Hiertegen hebben we
toen een handhavingsverzoek ingediend bij de Provincie Limburg.
Nu is niet alleen het restant van de houtwal verwijderd maar is ook over een meter hoogte de gele grond
weggehaald behoudens bij de eenzame eik. Doordat de eik nu op een ‘terp’ staat zal deze het niet
overleven.

De eenzame eik
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december – riool-renovatie/ herinrichting Keent
Eind 2020 is de riool-renovatie/ herinrichting Keent zo goed als afgerond. De hele operatie heeft anderhalf
jaar geduurd en de gemeente had voor de vervanging van het riool, de vergroening en
verkeersmaatregelen rond de 5 miljoen euro uitgetrokken.
Voorafgaande aan de werkzaamheden heeft de gemeente overlegd met de wijk en ook met Stichting
Groen Weert. Omdat de straten volledig werden opengebroken, werd in sommige straten ook de
openbare ruimte opnieuw ingericht, bijvoorbeeld met parkeerplaatsen. Ook is aandacht besteed aan de
vergroening en biodiversiteit van de wijk. In totaal zouden 90 bomen verdwijnen en komen er 150 nieuwe
bomen terug.
Lang hebben we gestreden voor behoud van de majestueuze esdoorns aan de Zuiderstraat. Deze zijn
helaas toch gekapt.
Gelukkig heeft de Kerkstraat haar karakteristieke landelijke karakter behouden.
Een compliment voor de gemeente.

De opengebroken Kerkstraat

De nieuwe aanplant in de Zuiderstraat.

december - ‘klimaatboom' verplaatst
In het stadhuis van Weert is in oktober 2019 een
‘klimaatboom’ onthuld. De klimaatboom moest later
plaatsmaken voor een kerstboom en verhuisde naar de
Stationsstraat, waar voorheen de Big Bazar gevestigd was.
De sculptuur heeft een jaar op deze zichtlocatie mogen staan.
Nu heeft de eigenaar echter een andere bestemming voor de
ruimte. Op de school Philips van Horne was de klimaatboom
van harte welkom. Op 10 december hebben we de boom
overgebracht naar de entreehal van de school.
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december – Kampershoek en Neelenweg
Helaas worden de bomen op de Neelenweg gekapt voor de niet malende molen. Een compensatiebedrag
van € 10.000,- is in overleg met de gemeente en de Dorpsraad Laar / Stichting Groen Weert bestemd voor
aanplant vooral in het park ‘’t Näöle vêldje’ en omgeving.

De Neelenweg met de molen op de achtergrond

slotwoord

Als compensatie voor de bouw van hallen op
Kampershoek zouden de bomen ten behoeve van de niet
meer malende molen moeten wijken.

Het jaar 2020 was door de coronacrisis voor iedereen een apart jaar. Bijeenkomsten in de privésfeer of in
het verenigingsleven waren beperkt of zelfs niet mogelijk. Veel zaken door Stichting Groen Weert in 2020
aanhangig gemaakt bij gemeente en andere overheidsinstellingen lopen nog.
Wat de meeste mensen wel zijn blijven doen, en misschien nog wel meer in 2020, is tijd doorbrengen in de
natuur. De natuur blijft verwonderen. Stichting Groen Weert blijft zich inzetten om het mooie groen dat
Weert en omstreken bezit te behouden en waar dat kan uit te breiden. Stichting Groen Weert dankt
iedereen die direct of indirect heeft bijgedragen aan ons doel; een groene en gezonde(r) leefomgeving.

De vernieuwde Nieuwe Markt. Foto juli 2020
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