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Stichting Groen Weert.    Terugblik 2011    GH/02-01-2012  
 
Stichting Groen Weert 
De Stichting Groen Weert bestaat bijna 
anderhalf jaar. Voorheen hebben we enkele 
jaren onder de paraplu van het IVN 
gewerkt. 
Momenteel heeft SGW acht bestuursleden 
en vier adviseurs. Helaas is 2 september 
ons bestuurslid Jos de Corti overleden. Met 
hem verliezen we een zeer gewaardeerde 
collega die intens begaan was met het 
groen om ons heen. Jos had veel 
bomenkennis. 
In het najaar is Saskia Bakker ons bestuur 
komen versterken. 
  
Bomenstichting Utrecht 
Twee bestuursleden zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting en kunnen namens de 
Bomenstichting bezwaar aantekenen tegen dreigende kap van bomen. 
Helaas heeft de Bomenstichting door het wegvallen van subsidie haar werkorganisatie moeten 
ontbinden en afscheid moeten nemen van de betaalde krachten. De organisatie wordt nu 
voortgezet door vrijwilligers. 
 
Groene activiteiten 
2011 was voor ons een druk jaar. Samen met de Bomenstichting en daar waar mogelijk met 
het IVN, de wijkraden en buurtbewoners, hebben we ons wederom ingezet om Weert groen te 
houden en mogelijk groener te maken. Ook door bewoners van de buurtgemeenten 
Nederweert en Leudal is een beroep op onze ervaring en kennis gedaan. 
In totaal zijn in 2011 meer dan 22 lopende zaken en 65 nieuwe zaken behandeld. De 
belangrijkste zijn: 
 

Kampershoek-Noord. Es aan de Heerstraat 
In dec. 2010 heeft de rechtbank te Roermond beslist dat we samen met de gemeente 
aan tafel moeten gaan zitten om via een mediation traject tot een oplossing te komen 
voor het niet te hoeven kappen van een monumentale es. Na een drietal moeizame 
sessies is afgesproken dat de boom, als hij niet behouden kan worden, verschoven 
wordt naar de buitenrand van het toekomstige industrieterrein. 
In het gebied Heerweg 17-19 vinden we buiten deze es nog 7 monumentale bomen, 
waarvan er 4 in het Bomenregister staan. De 3 andere komen volgens de voorwaarden 
van het bomenregister ook in aanmerking voor opname. Samen met Wim Mans – 
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boomdeskundige van de gemeente Weert- hebben we de bomen in de buurt van de 
Heerweg voor het Bomenregister gescreend. 
Alle 7 bomen scoren meer dan 100 punten - het criterium voor opname in het 
Bomenregister – waardoor ze een beschermde status hebben. Buiten deze 7 bomen zijn 
in dit gebied bosjes, houtwallen en een boomgaard gelegen. Niet voor niets hebben we 
voorgesteld om deze groene long in het industriegebied in te passen. Bij het ter inzage 
leggen van het bestemmingsplan in september heeft onze Stichting hierover nog een 
brief verzonden naar de gemeente en de situatie besproken met diverse raadsleden, 
ambtenaren en met wethouder Litjens. PvdA raadslid Corry Beenders heeft hierover 
vragen gesteld in de Commissie Ruimtelijke Ordening. 
 

  

 
Populier Overmazepad 
In een andere rechtszaak oordeelde de rechter dat 1 van de 3 populieren aan het 
Overmazepad gekapt mocht worden. Door de Woningbouwvereniging, tevens 
projectontwikkelaar, was de kap van 2 populieren gevraagd. 
Zelf hebben we diverse voorstellen gemaakt voor het verplaatsen van 1 populier.  
Momenteel staan alle 3 de populieren er nog. Een tijdelijke brede noodweg loopt er 
omheen. Ook voor een definitieve weg is dus voldoende ruimte. In het kader van 
maatschappelijke betrokkenheid zou de Woningbouwvereniging alsnog de derde boom 
kunnen sparen of tenminste kunnen verplaatsen.  
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Een Groen en Gezond Weert 
Uit onze lijst met ‘Wensen en aandachtspunten’ is in januari 2011 het idee naar voren 
gekomen om in samenwerking met de wijkraden, burgers, gemeente en het 
bedrijfsleven, daar waar mogelijk in de gemeente Weert bomen te planten. De 
bewoners wijzen ons op mogelijke plaatsen voor bomen. De gemeente zorgt voor het 
planten en het bedrijfsleven toont met een bijdrage zijn maatschappelijke 
betrokkenheid en zijn duurzame en groene uitstraling. De bomen zorgen namelijk voor 
het compenseren van de CO2 uitstoot van de bedrijfsauto’s, het opvangen van het 
fijnstof, en voor een gezonde leefomgeving. 
Het idee is voorgelegd aan de gemeente Weert. Wethouder Litjens is er enthousiast 
over. 
Momenteel ligt er een voorstel-artikel bij de gemeente Weert voor plaatsing in het 
Zakenblad. 
Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk een werkgroepje vormen zodat we in het 
voorjaar met de actie kunnen beginnen, en de bomen in het najaar geplant kunnen 
worden. 
 
Onderhoud bomenbordjes 
Naar aanleiding van verdwenen en 
beschadigde bomenbordjes heeft 
SGW met de gemeente afspraken 
kunnen maken voor het jaarlijks 
controleren, schoonmaken en het zo 
nodig repareren van de bordjes. 
Bij de controle is gebleken dat er 8 
bordjes in het Stadspark 
uitgegraven waren. 
Voor het bestellen van 10 nieuwe 
bordjes hebben we de 
voorbereidingen verzorgd. 

Na fabricage zullen we de bordjes 
op de nieuwe plekken extra 
verankeren. 
 

   

 
Zondag 29 mei Dag van het Park.  
Door alle aandacht voor het bezoek van het Koninklijk Huis voelde de gemeente er 
niet veel voor om activiteiten te organiseren op de Dag van het Park. Zelf hebben we 
het initiatief genomen om samen met Cor Vossen (Stadsgidsen) en Cor Haenen 
(Franciscus Hospice) een wandeling te organiseren naar de tuin van Hieronymus en 
het Franciscus Hospice. 
Door te geringe publiciteit viel de opkomst helaas tegen. 
 
Donderdag 9 juni Bomenwandeling te Stramproy 
De wandeling georganiseerd in samenwerking met de Dorpsraad Stramproy en met de 
heer P. Killaars van de gemeente Weert was een succes. De bezoekers waren verbaasd 
over het bomenarsenaal in de dorpskern. Opvallend was de bloei van 3 tulpenbomen. 
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Bomen Annamolen 
Door een ongelukkig misverstand 
zijn 5 linden bij de molen gekapt. 
Door de gemeente Weert zijn 
excuses aangeboden. Vooral door 
TV opnamen van L1 had dit 
incident een grote impact. De  
compensatie van de bomen  
moet elders nog gerealiseerd 
worden.   
 
Kazernelaan 
Gelukkig voor de leefomgeving wordt nu het doorgaande vrachtverkeer geweerd. Van 
belang is dat de groeicondities van de 70 jarige beuken verbeterd worden. Dit kan o.a. 
door de verharding van de nauwelijks gebruikte voetpaden te verwijderen.  
 
Kazerne 
Voor de uitbreiding van de kazerne zijn aan de Nelissenhofweg 7 eiken gekapt. 
Achteraf een voorbarige actie daar de uitbreiding van de Kazerne inmiddels verre van 
zeker is. Hoe zit het met de compensatie? 
 
Parklaan 
Rond het sportpark, het nieuwe College Weert en bij Lamershof zijn veel beschermde 
bomen gekapt. Ook zonder vergunning.  
De kap van 3 eiken bij het hockeyveld hebben we gelukkig weten te voorkomen. 

 
Bospark IJzeren Man 
Eind 2010 is in het Bospark IJzeren Man de Bosgroep aan het ‘uitdunnen’ geslagen. 
120 Monumentale populieren en het bos eromheen zijn gekapt. De verdere vellingen 
hebben we stil weten te leggen. Het is een gevaarlijke zaak als het bedrijf dat het 
“onderhoud” van de bossen uitvoert, ook profiteert van de opbrengsten van het 
gekapte hout. Steeds vaker zien we dat in dergelijke situaties vooral veel monumentaal 
en beeldbepalend groen het loodje legt. De Stichting Groen Weert wil dat niet de 
houtopbrengst voorop staat maar het behoud van de natuur en de natuurbeleving voor 
de bezoekers. In het voorjaar 2011 hebben we de werkzaamheden intern geëvalueerd 
en ook besproken met de gemeente.  
Volgens de Vogelwerkgroep IVN zijn er veel nestgelegenheden verdwenen en 
daarmee ook veel beschermde vogels. 
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 Bungalowpark 

Veel kapaanvragen komen uit het Bungalowpark. Gelukkig worden we bij het 
aantekenen van bezwaar meestal in het gelijk gesteld. Er wordt in de wijk illegaal 
gekapt. Ook de gemeente zelf maakt zich schuldig aan het kappen van bomen zonder 
vergunning onder het mom van uitdunning. 
Gelukkig heeft de gemeente Weert, na enkele gesprekken met de Wijkraad Rond de 
Kazerne en de Stichting Groen Weert, maatregelen getroffen door het sturen van een 
brief naar de bewoners over de consequenties van het ‘Wonen in een bos’. Ook intern 
is e.e.a. bij de gemeente doorgesproken. 
In overleg zijn door SGW de tuinen in het Bungalowpark geïnventariseerd op het 
“Wonen in een bos’ Het rapport zal begin 2012 aan de gemeente worden aangeboden. 
 
Zorgcentrum Hieronymus Biest 
Voor een Amerikaanse eik en een es was een kapvergunning aangevraagd. Door onze 
inzet zijn de bomen behouden gebleven. Er is nu groot onderhoud aan gepleegd. 
Helaas hebben we in het najaar geconstateerd dat in de Amerikaanse eik is aangetast 
door de reuzenzwam. De groene specht die in de boom woont, zal mogelijk over een 
aantal jaren moeten verhuizen. 
 

                 
 
Roermondseweg N 280 
Voor het maken van een verkeersremmer, een afslag naar het Tuincentrum en het 
maken van een rotonde bij de afslag naar Swartbroek moeten helaas bomen gekapt 
worden.  
In goed overleg met de heer Kolkmeijer van de gemeente hebben we de 
mogelijkheden voor het sparen van bomen besproken. Helaas zijn onze alternatieven 
door de Provincie afgewezen. 
Honderd meter voorbij de geplande rotonde had de Provincie om reden van veiligheid 
de gemeente Weert toestemming voor de kap van een eik gevraagd. Gelukkig heeft de 
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Provincie de kapaanvraag ingetrokken nadat W. Op ’t Roodt van de gemeente 
aangedrongen had op een nader deskundig onderzoek. 
Zorg blijft voor ons de herplant. Tijdens de hoorzitting over de genoemde eik werd 
door de Provincie verklaard dat er geen herplant zou plaatsvinden en dit is in 
tegenspraak met wat de gemeente hier beoogt. 
 
Sportvelden Boshoven 
Bij controle bleek dat veel meer bomen gekapt zouden worden dan waar we vanuit 
waren gegaan. De kap had ook niets meer met uitdunning te maken. Het doel van de 
voetbalvereniging was alleen het onderhoud (bladeren wegharken) van het park te 
verminderen. Dit is erg kortzichtig daar de sportvelden volgens de Kadernota Groen 
Weert een belangrijke bijdrage leveren aan het groen in Weert.   
Ook bij drie andere sportvelden is veel gekapt. 
 

            
 
Stationsplein 
Voor de nieuwbouw zijn 14 linden 
gekapt terwijl dit niet noodzakelijk 
was. Ook heeft de gemeente 
nagelaten om de aannemer de 
taxatiewaarde van de bomen en de 
huurderving van de parkeerplaatsen 
te laten vergoeden. 
Met wethouder Litjens is 
afgesproken dat de herinrichting 
van het busstation in de toekomst in 

goed overleg met belanghebbenden 
zal plaatsvinden. 
 

 
Bouw te dicht bij de bomen 
Bij de bouw van appartementen in de Kerkstraat is geen rekening gehouden met de 
aanwezige bomen. Bij de aanvang van de bouw zijn de bomen op verzoek van de 
aannemer ingenomen. Nu moeten ze vervangen worden door zuilbeuken. 
Ook in de Groenstraat is voor de bouw van de appartementen een vleugelnoot 
ingenomen. Mede gezien de grondwerkzaamheden zal deze boom het moeilijk krijgen. 
Voor de bouw van de school aan de Walramstraat Moesel zijn enkele bomen 
verplaatst. Echter tijdens de bouw werd de ruimte tussen de bomen gebruikt als 
opslagruimte. 
Bij de bouw van het Wozoco Overmazepad hebben we de bouw nog aan kunnen 
passen op de aanwezige kastanjebomen. 
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WML terrein Maaslandlaan 
Tijdens de uitvoering van het park in 2010 is een gedeelte van het terrein met bomen 
met meer dan een meter grond opgehoogd. De bomen zijn nu afgestorven. Een 
monumentale beuk is zonder reden flink gesnoeid. Hier kan een beuk niet tegen. Ook 
deze moet nu gekapt worden. We hebben de gemeente gevraagd om de tuinarchitect 
hiervoor aansprakelijk te stellen. 
 
Houtstraatlossing (Spoorpark) 
Vanaf het begin hadden de bewoners bij dit plan inspraak. Nadat de contouren van het 
plan waren vastgelegd zijn we gevraagd om kritisch te kijken naar de te kappen 
bomen. Mede met hulp van Cor Vossen en Cor Haenen hebben de te kappen bomen 
uiteindelijk 14 en 19 december een verflik gekregen. 
Helaas zijn d.d.20 december door BTL minstens 2 eikenbomen gekapt aan de Louis 
Regoutstraat die niet gekapt hadden mogen worden. Gelukkig heeft de gemeente 
gelijk maatregelen getroffen en de veroorzaker van het werk gestuurd (al zijn de 
bomen daarmee niet terug). 
 

  
 
Handhaving.  
Handhaven is niet het sterkste punt van de gemeente. We hebben de gemeente in juli, 
gewezen op de illegale kap van 2 monumentale kastanjebomen in de tuin Biest 10 en 
in augustus het (te ver) innemen van 2 koningslinden aan de Suffolkweg. Ook op 
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Breugellaan 11 was illegaal gekapt We weten nog steeds niet of de gemeente 
werkelijk handhavend is opgetreden. 
Op Rakerstraat 8 hebben we geen bezwaar gehad tegen de kap van 2 monumentale 
knotlinden, daar er ‘plotseling’ zinkassen onder de bomen zat. Er zouden 2 tienjarige 
bomen teruggeplant worden. Dit is nog niet gebeurd en zal ook niet gebeuren indien 
de gemeente niet handhavend optreedt.  
De controle op herplant blijkt in de gemeente Weert in het algemeen niet plaats te 
vinden. Dit onduidelijk beleid zal in de toekomst enkel maar meer problemen geven. 
We blijven dit onder de aandacht brengen bij de gemeente. 
 

       

Suffolkweg       Biest 10 
 
Boscompensatie voor de kap van bomen voor de ontgronding Herenvennenweg 
N.a.v. een aanvraag van de zandwinner CZW voor de kap van 2200 bomen aan de 
Herenvennenweg in september 2010, hebben we tevens de compensatie van eerdere 
kapaanvragen door het bedrijf onderzocht. Gebleken is dat er tenminste nog 36 ha 
gecompenseerd moet worden buiten het ontgrondingconcessiegebied. Daar CZW niet 
voornemens is hierin tegemoet te komen hebben we met een schrijven d.d. 9 mei 2011 
een handhavingverzoek ingediend bij de Provincie Limburg. Dit verzoek is zonder 
onderbouwde reden afgewezen. Hiertegen is door ons bezwaar aangetekend. D.d. 23 
januari 2012 is hierover een hoorzitting. Tevens komt dan ook ter sprake het 
inwilligen van het verzoek van CZW voor het uitstellen van de boscompensatie tot 
2019. Dit terwijl de uitvoering van de boscompensatie al 7 jaar achterloopt.  
 
Vervuiling ontgrondingsgebied Herenvennenweg 
Bij de controle op de kap van de bomen bij de CZW bleek d.d.1 oktober 2010 dat 
CZW 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 miljoen m3 vervuild slib draagt hiertoe niet bij. In samenwerking 
met IVN en CZW hebben we d.d. 23 april een voorlichtingsdag georganiseerd met 
lezingen en een excursie naar de ontgrondingsplas. Er was veel belangstelling voor. 
Na nader onderzoek en gesprekken met betrokken partijen bleek dat er in veel zaken 
afgeweken wordt van de ontgrondingsvergunning en de toestemming uit 2009 om 
vervuilde grond te mogen storten. We hebben dan ook op 9 mei 2011 een 
handhavingverzoek ingediend bij de Provincie Limburg. Dit verzoek is ook zonder 
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beargumentering afgewezen. Hiertegen hebben we bezwaar aangetekend. De 
hoorzitting hierover zal ook op 23 januari 2012 plaatsvinden. Tevens zal er dan een 
hoorzitting zijn over ons bezwaar tegen de Provincie voor het niet verstrekken van 
gegevens conform de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 
 

         
 

Nieuwe bomen 
Gelukkig worden er ook nieuwe bomen aangeplant. Zoals in de wijk Keent en 
Vrouwenhof en in het gebied Parklaan. Ook is de Rietstraat heringericht met 
beukenhagen en lindebomen. 
Tijdens de boomplantdag heeft een school uit Keent bij het hockeyveld Parklaan 
bomen en heesters geplant. Natuurlijk met hulp van H. Litjens en P. Killaars. Na 
afloop genoten de kinderen van een educatief programma bij het NMC. 
 

            
 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Alle besprekingen over het Buitengebied hebben we bijgewoond. Onze inzet is vooral gericht 
op het sparen en planten van bomen in het buitengebied, vooral rond megastallen om het 
fijnstof op te vangen en om de bedrijfsgebouwen beter te camoufleren. 
Ook hebben we speciale belangstelling naar wat er gaat gebeuren in het gebied IJzeren Man/ 
Kempenbroek. Wordt het ontgrondingsgebied wel ingericht volgens het door de raad 
goedgekeurd plan van 2001?  
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Bomenverordening 
Mede door het overlijden van Jan Timmermans in december 2009 zijn de werkzaamheden 
voor een nieuwe Bomenverordening door de gemeente Weert stilgelegd. Nu wordt in 
opdracht van de gemeente een Bomenbeleidsplan gemaakt. In de zomer van 2011 hebben we 
dit plan van commentaar voorzien. Momenteel wordt het ontwerp door de gemeente met de 
diverse Wijkraden besproken. 
 
Gemeentelijk overleg 
Maandelijks is er overleg met de Wethouder de heer 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 het geding is. 
Het overleg wordt door Stichting Groen Weert als constructief ervaren. Potentiële 
geschilpunten kunnen via gesprekken voorkomen worden. Het bespaart de gemeente Weert en 
Stichting Groen Weert veel onnodig werk. 
 
Stichting Groen Weert 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 8 personen die ondersteund worden door 3 adviseurs.  
Wegens drukke werkzaamheden zijn Annie Konior en Paul Lempens gestopt met hun 
reguliere ondersteuning. 
 
De bestuurleden zijn: 
Gerard Hendriks  Voorzitter, tevens contactpersoon van de Bomenstichting 
Jos Kunnen  Secretaris, tevens contactpersoon van de Bomenstichting 
Frans Goossens Penningmeester, verdiept zich in de APV’s en de voorschriften 
Saskia Bakker  Bestuurslid-Natuurliefhebber 
Marian Garos  Bestuurslid-Natuurliefhebber 
Lucy van de Heijden Bestuurslid-Natuurliefhebber 
Frans van Geffen Bestuurslid-Deskundige op gebied van procedures 
Jan Stouten  Bestuurslid-Natuur - en boomkenner 
 
 


