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Stichting Groen Weert    Terugblik 2010    
 
Oprichting van de Stichting Groen Weert 

 

Mede vanwege de organisatie van de X-factor vond de Bomenwerkgroep het beter om vanaf 

najaar 2008 onder de organisatie van het IVN te vallen. Al snel bleek dat de zaken die via het 

IVN bestuur moesten lopen te veel tijd vroegen om effectief op te treden bij dreigende 

bomenkap. In goed overleg is besloten de samenwerking te beëindigen. Door het IVN is de 

einddatum van 30 april 2010 bepaald. Aanvankelijk werd door ons gedacht de 

werkzaamheden onder de paraplu van de Bomenstichting te laten vallen. Immers G. Hendriks 

was al contactpersoon van de Bomenstichting voor de gemeente Weert. Echter al snel bleek 

dat het verstandiger was een nieuwe stichting op te richten. Niet alleen gericht op bomen maar 

op alles wat te maken heeft met een groene en gezonde leefomgeving. Een stichting niet 

alleen voor Weert en ook voor de aangrenzende gemeenten. 

Woensdag 11 aug. 2010 was het zover. De statuten van Stichting Groen Weert werden bij de 

notaris ondertekend door de alle leden van de opgeheven Bomenwerkgroep. 

 

Groene activiteiten 

 

Na het turbulente jaar 2009, vooral door de organisatie van de X-factor -het kiezen van de 

meest favoriete boom- was de verwachting dat we in 2010 in rustiger vaarwater zouden 

komen. Dit bleek helaas niet zo te zijn. Samen met de Bomenstichting en daar waar mogelijk 

met het IVN, de wijkraden en buurtbewoners, hebben we ons weer ingezet om Weert groen te 

houden en mogelijk groener te maken. Ook door bewoners van de buurtgemeenten 

Nederweert en Leudal is een beroep op ons gedaan. 

De belangrijkste zaken zijn: 

- Aan de Suffolkweg zijn op ons voorstel, in opdracht van projectontwikkelaar Van 

Looy twee 80 a 100 jarige koningslinden verschoven om de bouw van extra 

laagbouwwoningen mogelijk te maken. De twee aanwezige bomen en de twee 

verschoven bomen staan nu in de achtertuinen. De huizen met een van deze linden 

waren het eerst verkocht. 
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- In de Beegdenstraat waren door de gemeente alle iepen gekapt. Door de acties van 

een aantal bewoners en door onze inzet, zijn er weer nieuwe iepen geplant. De nieuwe 

aanplant is door de bewoners in de droge zomer vertroeteld met menige emmer water. 

- Tegen het kappen van de bomen aan de Nassaulaan voor de kerk hadden we al in 

2009 bezwaar aangetekend. Mede door opname in het in het Bomenregister konden 

deze gered worden. 

- De kap van de 12 haagbeuken Lakerstraat, na een klacht van enkele bewoners, toont 

weer aan hoe snel de gemeente bereid is dit te honoreren. De zaak is daarna bij Vara 

Vroege Vogels aan de orde gesteld door Martin van den Berg, en door Gerard 

Hendriks van commentaar voorzien. 

- Gelukkig dat de Provincie de herplant van het groen dat onder de Boswet valt, in de 

gaten houdt. Bij Rietstraat 53 moest een gekapt bos van 2000m
2
 herbeplant worden. 

Achteraf is door de gemeente toestemming gegeven om ook de aanwezige fijnsparren 

te vervangen door nieuwe aanplant. 

- In twee gevallen hebben we te maken gehad met ‘omgeploegde’ eiken aan de 

akkerranden. Aan de gemeente is verzocht handhavend op te treden. Voor zover na te 

gaan gebeurt dat helaas niet. 

- De herinrichting van de straten in Keent is door de gemeente vooraf met ons 

besproken. Merkwaardig dat er, mede door het vervangen van het riool, veel 

waardevolle bomen moeten verdwijnen. Twee platanen aan de St. Jozeflaan hebben 

we nog weten te behouden door de weg ter plaatse aan te passen. 

- Het Kerkplein in Keent is heringericht. De aanwezige linden zijn verplaatst naar het 

Beraplein. (Louis Regoutstraat- Kerkstraat) Graag hadden we deze bomen behouden 

op het Kerkplein. Helaas is dit niet gelukt. Nu staan er nieuwe (luisvrije) linden en een 

hemelboom in speciale betonnen boombakken. 

   
 

- Met de kapaanvraag van 3 essen met herplantplicht op de Binnenwiek waren we het 

eens. Echter, door het buiten medeweten van de aanvrager wijzigen van de aanvraag 

van 3 essen in 4 essen, heeft het proces tot het verstrekken van de vergunning bijna 

een jaar geduurd. Een klucht met veel vreemde voorvallen. 

- Het beschermen van de beuken aan de Kazernelaan houdt ons bezig. Gelukkig zal nu 

het vrachtverkeer geweerd worden. In het zelfde gebied hebben we te maken met de 

uitbreiding van de kazerne. Tot nu toe zal de kap beperkt blijven tot 7 eiken met 

herplantplicht. 

- Bij oude te slopen industriecomplexen staan vaak prachtige bomen. Zoals op het 

Philipsterrein. Ondanks goede afspraken met de projectontwikkelaar zijn deze 

gekapt. Ook de gemeente kon de kap niet verhinderen daar de bomen niet opgenomen 

Beegdenstraat  
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waren in het Bomenregister. Ook toekomstige register- bomen dienen beschermd te 

worden. 

- Rond sportpark St. Theunis is voor een tiental bomen wel een kapvergunning 

aangevraagd en later verstrekt. Dit ondanks onze inspanningen tegen de kap. Vooral 

hebben we ons gestoord aan het al kappen van een beschermde boom tijdens de 

procedure en de onnodige kap van vele niet beschermde bomen. Alle bomen op een 

parkeerterrein moesten voor de herinrichting van dit plein geveld worden, evenals de 

bomen voor een onnodig fietspad door het groen bij Lamershof. 

-  

   
 

- Mede door een brede ondersteuning door buurtbewoners, de wijkraad Rond de 

Kazerne, het IVN en de Bomenstichting Utrecht, hebben we de kap van een vijftig 

bomen bij Lichtenberg kunnen voorkomen. Alleen voor het weghalen van 15 

coniferen is een vergunning verstrekt. 

- Dit jaar is het achterstallig onderhoud aan de bomen door de gemeente Weert 

weggewerkt. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk uitgevoerd door fa. Vaessen.  

Al snel bleek dat men, mede in opdracht van de gemeente, de bomen plaatselijk te 

hoog opsnoeide. Ook daar waar dit niet nodig was zoals in parken. Diverse 

gesprekken zijn hierover met de gemeente gevoerd. 

- Veel kapaanvragen komen uit het Bungalowpark. Gelukkig worden we bij het 

aantekenen van bezwaar meestal in gelijk gesteld. Onbegrijpelijk dat op diverse 

percelen een kaalslag heeft plaatsgevonden waarbij de overheid, ondanks ons 

aandringen, nog niet ingegrepen heeft. Ook de gemeente zelf maakt zich schuldig aan 

het kappen van bomen zonder vergunning onder het mom van uitdunning. 

- Ook in het Bospark IJzeren Man is de Bosgroep aan het ‘uitdunnen’ geslagen.  

120 monumentale populieren en het bos eromheen zijn gekapt. De verdere kap hebben 

we stil weten te leggen. We willen dat niet de houtopbrengst voorop staat maar het 

behoud van de natuur en de natuurbeleving door de bezoekers. 
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- Voor nieuwbouw van de Nassauschool aan de Margrietlaan zouden diverse 

monumentale bomen gekapt moeten worden. In goed overleg met de gemeente is het 

belangrijkste groen gespaard en is een boom verschoven. De bomen stonden om 

onverklaarbare reden niet in het Bomenregister. Ze worden alsnog opgenomen in het 

Bomenregister.  

- Voor de reconstructie  van Provinciale wegen is er een richtlijn om de bomen 

ongeveer 4m van de weg te projecteren. Gelukkig hebben we de Provincie Limburg 

weten te bewegen om de Frans Strouxstraat in Stramproy iets te verleggen 

waardoor 7 van de 9 beuken gespaard konden worden. 

- Een bijzonder geval betreft de kapaanvraag van 2 linden Rakerstraat 8. De bewoner 

deed er alles aan om de conditie van de bomen te verzwakken door steeds het 

boomgroen te verwijderen. Na weigering van de kapvergunning zaten er plotseling 

zinkassen onder de bomen waardoor er gesaneerd moest worden. We volgen de 

verplichte herplant van ongeveer tienjarige bomen. 

 
- De Stichting Groen Weert wil waakzaam zijn voor het behoud van de bomen rond de 

molens. Bij de St. Annamolen wilde de Molenstichting ook de beschermde bomen 

laten kappen. Mede door kleine concessies van onze kant en het niet afwijzend 

reageren op de voorgenomen velling van een zilverspar en een brief van de gemeente 

uit maart 2009, waarin staat dat betrokkenen de aanwezige bomen zullen respecteren, 

hebben we het verlies van groen weten te voorkomen. De zilverspar bij  

Keenterstraat 1 is gebruikt voor de kerstversiering bij Eynderhoof.  

De beschermde molenbiotoop betreft een gebied tot 500 m van een molen en dus bijna 

80 ha. per molen. Vooral de herplant van bomen klasse 1 en 2 zal voor problemen 

gaan zorgen. 

- Met de wijkraad Groenewoud zijn we al een jaar bezig over het mogelijke behoud van 

een vijftig tal bomen rond het nieuw te bouwen Wozoco aan het Overmazepad. 

Momenteel loopt er nog een gerechtelijke procedure tegen de kap van 2 monumentale 

en cultuurhistorisch belangrijke wilgen. 

  
 

- Door een aanvraag van de zandwinner CZW voor de kap van 2200 bomen aan de 

Herenvennenweg, hebben we tevens de compensatie van eerdere kapaanvragen door 

het bedrijf onderzocht. Volgens ons is er in het verleden veel te weinig 

gecompenseerd. Vooral Frans Goossens is bezig om dit tot op de bodem uit te zoeken.  
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- Bij de controle op de kap van de bomen bij de CZW bleek d.d.1 oktober dat men 

vervuild slib aan het storten was. De gemeente Weert was hier niet van op de hoogte. 

Bij nader onderzoek, vooral door Werner von Scheibler bleken de vergunningen niet 

in orde  te zijn. Immers de primaire taak van het ontgronden is het creëren van een 

natuurgebied. Het storten van 0,5 milj. m
3
 vervuild slib draagt hieraan niet bij. We zijn 

met deze zaak nog druk bezig 

 

   
 

- Een andere ‘toekomstige vervuiling’ betreft de mogelijke bouw van een asfaltcentrale. 

Samen met twee buurtverengingen en Bungalowpark Weerterbergen hebben we 

bezwaar aangetekend. 

 

- Vanuit Nederweert zijn we door enkele buurtbewoners te hulp geroepen wegens het 

voornemen van de gemeente Nederweert van het kappen van 12 eiken aan de 

Broasheuf. Samen met deze buurtbewoners hebben we bezwaar aangetekend en 

contact gezocht met de pers en de politieke partijen. Te meer daar in Nederweert al 

zeer weinig groen is en de gemeente veel last heeft van fijnstof o.a. door de 

pluimveebedrijven. 

 

- Aanvankelijk zag het er naar uit dat een es aan de Heerweg gespaard kon worden door 

een geplande weg in dit toekomstige bedrijventerrein Kamperhoek-Noord iets te 

verschuiven of anders de boom zelf te verschuiven. Helaas werd door het nieuwe 

College van B&W anders beslist. We waren genoodzaakt naar de rechter te stappen. 

Deze heeft de gemeente Weert gevraagd om samen met Bomenstichting een oplossing 

te zoeken voor het sparen van deze es. Mocht dit begin januari 2011 niet gelukt zijn 

dan wordt naar verwachting de kapvergunning nietig verklaard. Voor de stichting gaat 

het niet alleen over deze boom maar over alle acht de monumentale bomen in dit 

gebied. We willen deze bomen opnemen als een groene long in het te ontwikkelen 

gebied. 

Dit voorbeeld met het ontwerpen van alleen rechte straten, zonder rekening te houden 

met de aanwezige bomen, heeft ons bestuurslid Frans Goossens op het idee gebracht 

om een Bolliniaal te ontwerpen (Boom-ontzie-liniaal) Hiermee kan men wegen om 

een boom heen ontwerpen. In de Boomkroonwedstrijd uitgeschreven door Vara 

Vroege Vogels in samenwerking met de Bomenstichting is het idee gewaardeerd met 

een derde prijs. 



 6 

  
 

Bomenverordening 

Mede door het overlijden van Jan Timmermans in december 2009 zijn de werkzaamheden 

voor een nieuwe Bomenverordening door de gemeente Weert stilgelegd. Door wethouder 

Litjens is toegezegd dat het Bomenbeleidsplan in mei 2011 in de Raad komt. We hebben onze 

hulp toegezegd 

 

Gemeentelijk overleg 

Maandelijks is er overleg met wethouder H. Litjens. Milieuzaken worden indien nodig 

besproken met wethouder H. Coolen. 

Er is een aanzet gemaakt voor het vooraf bespreken van nieuwe plannen waarbij het 

aanwezige groen in geding is. 

Het overleg wordt door Stichting Groen Weert als zeer constructief ervaren. Veel potentiële 

geschilpunten kunnen via gesprekken voorkomen worden. Het bespaart de gemeente Weert en 

Stichting Groen Weert veel onnodig werk. 

 

Stichting Groen Weert 

In de stichting zitten acht personen die ondersteund worden door drie adviseurs  

 

De bestuurleden zijn: 

Gerard Hendriks  Voorzitter, tevens contactpersoon van de Bomenstichting 

Jos Kunnen  Secretaris, tevens contactpersoon van de Bomenstichting 

Frans Goossens Penningmeester, deskundige in de APV’s en de voorschriften 

Jos de Corti  Beëdigd boomtaxateur 

Marian Garos  Natuurliefhebber 

Lucy van de Heijden Natuurliefhebber 

Frans van Geffen Deskundige op gebied van procedures 

Jan Stouten  Natuur- en boomkenner 

 

 


