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Stichting Groen Weert   Terugblik 2012    GH/JK/FG/16-01-12  

 
Stichting Groen Weert 

De Stichting Groen Weert bestaat bijna 2½ 

jaar. Momenteel heeft SGW negen 

bestuursleden en negen adviseurs. In 

december is Eric Creemers officieel tot ons 

bestuur toegetreden. 

Vanaf het najaar hebben we veel hulp 

gehad van Herman Levelink en Joost Van 

der Stappen als adviseurs. 

.  
Bomenstichting 
Twee bestuursleden zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting en kunnen namens de 

Bomenstichting bezwaar aantekenen tegen dreigende kap van bomen. 

De organisatie van de Bomenstichting is begin 2012 overgedragen aan een nieuwe organisatie 

bestaande uit vrijwilligers. 

 

Groene activiteiten 

2012 was voor ons weer een druk jaar. Samen met de Bomenstichting en daar waar mogelijk 

met het IVN, de wijkraden, buurtbewoners en de gemeente Weert, hebben we ons wederom 

ingezet om Weert groen te houden en mogelijk groener te maken. Ook door bewoners van de 

buurgemeenten Nederweert en Cranendonck is een beroep op onze ervaring en kennis gedaan. 

Niet alleen voor het behoud van groen maar ook voor een beter milieu en meer duurzaamheid. 

 

Het kappen van bomen 

 
In 2012  is voor aanmerkelijk minder bomen een kapvergunning aangevraagd. Dit blijkt 

echter nog geen reden tot juichen en  het controleren blijft een belangrijke en noodzakelijke 

taak voor SGW. Enkele opmerkelijke zaken willen we noemen, zowel positieve als negatieve. 

 

Wilgenboom Overmazepad Groenewoud toch verplaatst. 

In 2011 hebben we, samen met de Wijkraad Groenewoud, gerechtelijke stappen moeten 

ondernemen om de kap van cultuurhistorische wilgen nabij de voormalige kerk van 

Groenewoud te voorkomen. De rechter oordeelde dat één boom gekapt mocht worden. 

Vorig jaar schreven we in onze Terugblik dat in het kader van maatschappelijke 

betrokkenheid het Wonen Limburg zou sieren om alsnog de derde wilg te sparen of tenminste 

te verplaatsen. De boom is volgens ons voorstel door de Wonen Limburg verplaatst. Vele 

bewoners van het Wozoco zullen Wonen Limburg hiervoor dankbaar zijn.  Zij kunnen zich 

nog mogelijk herinneren dat de bomen ‘Beej Keppele Bet’ stonden. 
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     Kap van eiken Kempenweg Oude Graaf voorkomen 

Om een industrieterrein aan de Kempenweg Oude 

Graaf beter verkoopbaar te maken, had een ambtenaar 

het illustere plan opgevat om een kapvergunning aan 

te vragen voor 60  eikenbomen van 50 tot 80 jaar oud. 

Gelukkig ging dit niet door, mede door onze 

bezwaren, perspublicaties en de persoonlijke inzet van 

wethouder Litjens. De bomen waren indertijd bewust 

gespaard om ze zoveel mogelijk later in te kunnen 

passen bij het inrichten van het industrieterrein. 

 

. 

Merenveld Nederweert 

Via de pers moesten we in februari vernemen dat een 

groot aantal bomen gekapt werd om t.z.t. 

nieuwbouwplannen te realiseren. Tegen deze kap 

hebben we bezwaar ingediend bij de gemeente 

Nederweert. Helaas was al een groot gedeelte van de 

bomen geveld. Vooral de jongere bomen hadden 

kunnen worden verplant.  

Nederweert kampt met hoge concentraties fijnstof, wat 

gezondheidschade oplevert voor de bevolking. 

Bomen zijn cruciaal voor het afvangen van fijnstof. 

Alleen al daarom moet er maximale inspanning worden geleverd om het bomenarsenaal te 

behouden. Nieuwe bomen zullen dit verlies pas na tientallen jaren kunnen compenseren.  

 

- Linksboven de oude situatie. De 

middelste wilg is nu verplant. 

- Rechtsboven de nieuwe situatie met  

de verplante boom in de voorgrond. 

- Links de situatie in oktober 1960 
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Monumentale eiken Roermondseweg 

In 2011 hebben we ons neer moeten leggen bij de kap van 7 monumentale bomen en vele nog 

niet monumentale bomen, t.b.v. een rotonde, een komremmer en een inritstrook voor 

Intratuin. Eind februari 2012 zijn de bomen geveld. Daarna bleek dat de Provincie Limburg 

problemen had met het herplanten van bomen op open plekken tussen de bomen. Dit omdat er 

een richtlijn is dat bij nieuwe wegen de bomen bij voorkeur 4 m van het wegdek moeten 

worden geplant. Door de PvdA zijn recent hierover vragen gesteld aan B&W. 

Veelal door aanrijdschade en door het in het verleden te hoog opsnoeien van de  eiken zijn 

veel bomen gaan inrotten. Regelmatig wordt daarom een kapvergunning verstrekt. Zo ook in 

juni 2012 voor 3 eiken. Bij uitvoerige controle door ons bleek dat de gemeente voornemens 

was een kerngezonde boom te kappen. Na bezwaar van SGW is de vergissing van de 

Provincie alsnog hersteld.  

 

                            
 

Kandelaberen van haagbeuken aan de Prinsbisdomstraat 

 

   
 

Vlak voor de komst van de jury voor de Entente Florale en nog in het vogelbroedseizoen 

bleek de Risse begonnen te zijn met het kandelaberen van bomen van Wonen Limburg te 

Weert. Na bezwaar van onze zijde zijn de werkzaamheden stilgelegd. Het bleek dat Wonen 

Limburg aan de Risse advies had gevraagd voor het onderhouden van hun bomenbestand te 

Weert. Tot groot ongenoegen van de bewoners aan van de Prinsbisdomstraat zijn  

 in het najaar toch alle bomen gekandelaberd.  
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Moeraseik Limburglaan 

 

   
 

Na het door een storm omwaaien van een moeraseik aan de Limburglaan zijn alle bomen 

gecontroleerd.  Eén boom bleek aangetast te zijn door een zwam. Na onderzoek bleek het te 

gaan om de zeldzame Waslakzwam. Aan de gemeente hebben we verzocht om na de kap het 

onderste stamdeel met de zwam bij het NMC neer te zetten voor educatie. Aan dit verzoek is 

voldaan. 

 

De Amerikaanse eik Altweerterkapelstraat mag afsterven 

 

                                          
 

Bij de kapel staat een prachtige monumentale eik. Helaas zijn vlak na elkaar, door inrotten, 

twee hoofdtakken afgebroken. Aanvankelijk zou de boom gekapt worden. Daar er geen 

gevaar is voor verdere vallende takken aan de wegzijde heeft de gemeente, op verzoek van 

SGW, besloten de boom te handhaven. De bonte specht kan dus gebruik blijven maken van 

zijn woonverblijf. 

 

 

Links de boom 

na het afbreken 

van de eerste 

tak. 

Rechts de 

boom na het 

afbreken van 

de tweede tak 
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Onderhoud Bomenbordjes 

Ook dit jaar hebben we alle bomenbordjes schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. In het 

Stadspark waren 8 borden door onbekenden uitgegraven. Dit was de reden om tien nieuwe 

bordjes te bestellen. Helaas zijn direct na het plaatsen 2 goed verankerde bordjes verdwenen 

bij de Altweerterkapel. 

 

Te hoog opsnoeien van bomen  

 

   
 

Ook dit jaar is onze gemeente weer druk doende geweest met het opsnoeien van bomen. 

Dit verbaasde ons, temeer omdat de firma Vaessen het achterstallig onderhoud  had 

weggewerkt. Daarna kan men immers volstaan met het verwijderen van dood hout en verder 

kan er begeleidingssnoei van jonge bomen plaatsvinden. Aan jonge bomen werd echter  niets 

gedaan.  

Veel oudere bomen zijn tot 6 à7 meter hoogte ontdaan van dikke takken, zelfs boven 

voetpaden. We hebben bezwaar aangetekend tegen dit onwenselijke beleid. 

SGW staat op het standpunt dat men bomen zoveel mogelijk, daar waar het kan, zijn 

natuurlijke vorm moet laten behouden. Snoeien van dikke takken heeft diverse nadelige 

consequenties voor een boom. Vooral het gevaar van besmetting door zwammen is 

groot,waardoor de boom een kortere levensduur heeft. Bovendien zijn er dan extra 

vervangingskosten en wordt het omgevingsbeeld ontsierd. Door minder te snoeien bespaart de 

gemeente Weert op gemeenschapsgeld. We zijn met personeel van de "groene afdeling" naar 

diverse bomen gaan kijken en hebben wederzijds de verschillende standpunten ter plekke 

toegelicht. De gemeente Weert heeft in een bespreking begin januari 2013 erkend dat veel 

bomen te hoog gesnoeid zijn en dat ze maatregelen zal nemen om herhaling te voorkomen. 

 

Handhaving Biest 10 en Suffolkweg 20 

Al jaren verzoeken we de gemeente vergeefs om de herplant van bomen te controleren en bij 

illegale kap handhavend op te treden. 

In twee zaken van illegale kap hebben we daarom de gemeente uiteindelijk in augustus 2012 

verzocht een besluit te nemen dat open staat voor bezwaar en beroep. Omdat we hier geen 

antwoord op kregen, hebben we een officiële “ingebrekestelling“ verzonden.  

De twee gevallen betreffen de kap van twee paardenkastanjes op Biest 10 en het fors 

kandelaberen (wat gelijk staat aan kap) van twee linden aan de Suffolkweg in 2011.  
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Biest 10    Suffolkweg 20 

 

Bezoek Laurabossen  

 

   
 

Na vragen van inwoners van Weert over het uitdunnen van de Laurabossen  hebben we 

contact opgenomen met Harry Suilen van Natuurmonumenten voor een uitleg van de bos-

dunning strategie. Ook de gemeente was uitgenodigd i.v.m. de aanstaande uitdunning van de 

bossen in het IJzeren Mangebied. Natuurmonumenten kapt bos onder FSC keurmerk. 

Bovendien wordt de bosverjonging gefaseerd uitgevoerd in perceeltjes met een diameter van 

maximaal twee maal de plaatselijke boomhoogte. De verjonging wordt zo over jaren gespreid. 

Het vergroten van de biodiversiteit en de natuurbeleving staat voorop. 

 

Aanstaande kap IJzeren Mangebied 

Met de Bosgroep - uitvoerder van de uitdunning van de bossen rond de IJzeren Man-  heeft de 

Stichting Groen Weert overleg gehad. Dit naar aanleiding dat bij de vorige kap veel bomen 

met holen en nestgelegenheden verdwenen zijn. Onze stichting is nu uitgenodigd om na het 

blessen van de te kappen bomen een kritische rondgang door het bos te maken samen met de 

Bosgroep. Er wordt bij de kap ervan uitgegaan dat er nooit meer dan de jaarlijkse aangroei in 

m
3
 per ha geveld wordt. Oude dode bomen laat de Bosgroep staan, zolang de veiligheid het  

toelaat. De opbrengst van het gekapte hout gaat altijd via de gemeente Weert naar projecten in 

het bosgebied. 
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Milieu en duurzaamheid 
 

Precedentwerking door het gedogen van containers  

In 2011 hebben we het College van B&W 

van Weert verzocht om handhavend op te 

treden  tegen SJG Weert, wegens het niet 

verwijderen van de containers aan de 

straat. Voor keten en containers kan een 

tijdelijke vergunning worden gegeven 

welke maximaal 5 jaar geldig is en niet 

verlengd kan worden. In dit geval is de 

periode van 5 jaar al zeer ruim 

overschreden en omdat  aan een ziekenhuis 

altijd onderhoud nodig is, zullen de 

containers dan ook blijven staan. 

Ze bederven het straatbeeld. 

Bovendien moet het SJG zorgen voor een blijvende oplossing op eigen terrein.  

Na briefwisselingen en een hoorzitting heeft B&W in april 2012 laten weten dat de containers 

mogen blijven staan terwijl dit wettelijk niet toegestaan is. Van het gedogen door het 

gemeentebestuur gaat een precedentwerking uit. 

 

Waterskibaan  

Het gemeentebestuur heeft in december goedkeuring gegeven aan de inrichting en exploitatie 

van een Waterskibaan in de plas van de Grote IJzeren Man. 

Meermaals heeft SGW zowel schriftelijk als mondeling aangegeven bezwaar te hebben tegen 

dit plan. Onder andere vormt het een aantasting van de natuurbeleving in dit gebied en 

verstoring van de rust voor de recreant, de vogels, vissen en andere dieren. 

Bovendien zal dit tot gevolg hebben dat het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid ten koste 

van de aanwezige natuur. Ten slotte zal dit de visuele kwaliteit van de waterplas aantasten. 

 

Biocampus  

Deze mestvergistingsinstallatie zou mogelijk op de Kempenweg vlakbij het natuurgebied het 

Ringelven en langs een te renoveren haven worden gesitueerd. 

Door de overheid wordt deze ontwikkeling bevorderd met subsidies. Boeren worden 

verplicht, via mestwetgeving, om contracten af te sluiten met de ondernemer om aanvoer van 

voldoende mest te garanderen. 

Een dergelijk bedrijf midden in een Natura 2000 gebied zou daarbij uiterst ongelukkig zijn. 

In de praktijk is inmiddels gebleken dat dit soort mestvergistingsbedrijven zeer gevoelig is 

voor frauduleus opereren, waardoor ze tevens een gezondheidsrisico kunnen vormen. 

 

De Centrale Zandwinning Weert komt de  afspraken voor nieuwe natuur niet na 

Door een stuurgroep, waarin gezeten de Gemeente Weert en belanghebbende verenigingen, 

zijn eind 90er jaren de uitgangspunten voor de uitwerking van het Natuur-  en Recreatieplan 

de IJzeren Man vastgelegd. 

Voor het ontgrondingsgedeelte zijn afspraken gemaakt met de ontgronder (CZW) zodat na het 

ontgronden geen hoekige ontgrondingsbak achter bleef, maar een prachtig natuurgebied met 

glooiende oevers en een plas-drasgebied. Om dit financieel mogelijk te maken, en om daarbij 

geen bouw van vakantiewoningen toe te staan, moest dieper ontgrond worden In 2001 heeft 

de Centrale Zandwinning Weert na veel overleg tussen overheden en belanghebbenden een 
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ontgrondingsvergunning gekregen.  

Anno 2012 blijkt dat de voorwaarden en afspraken uit de vergunning niet allemaal nageleefd 

worden. Hierover heeft de Stichting Groen Weert een zaak aanhangig gemaakt bij de Raad 

van State. Met name op het gebied van de verplichte bosherplant en vervuiling van de nieuwe 

plas heeft onze Stichting de nodige vragen. 

 

  
 
Boscompensatie en uitstel boscompensatie tot 2019 

In de verleende ontgrondingsvergunning is de eis opgenomen dat er 3 jaar na het kappen, 

herplant moet worden. Ons inziens gaat het in totaal om 60 ha bos. Ruim 12 jaar na velling 

van groen is er nauwelijks actie op dit gebied. Onze stichting wil dat de Provincie Limburg 

handhaaft. De Raad van State zal in het begin van 2013 uitspraak doen.  

 

Vervuiling gebied van de Centrale Zandwinning Weert 

Aan de Gedeputeerde Staten van Limburg is verzocht om handhavend op te treden voor wat 

betreft de aanvoer van (vervuilde) grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, het veel meer 

delven dan dat de vergunning toestaat, het niet aanbrengen van een afsluitende leemlaag op de 

bodem en taluds waardoor de omgeving inmiddels verdroogd is, het vervuilen van het schoon 

water onder de leemlaag en het niet aankopen van 10 ha grond voor een plas-drasnatuur 

gebied. 

In al deze gevallen heeft GS van Limburg de zijde van de ontgronder gekozen. SGW heeft 

deze kwestie voorgelegd aan de Raad van State. De uitspraak wachten we af. 

 

Te veel delven 

Bij de Rechtbank Maastricht loopt 

nog een procedure tegen het door 

de Provincie Limburg, via en 

Wob-verzoek, niet willen 

verstrekken van de gegevens van 

de hoeveelheid gedolven stoffen 

en de nog te delven stoffen.  De 

Stichting Groen Weert wil de 

vergunning kunnen controleren. 

Volgens de ontgronder moet er 

vanwege het meer vermarkten 

‘grond’ aangevoerd worden. 
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Duurzaamheid 

                                                        
 

Duurzaamheid is een van onze aandachtsgebieden. We hebben hierover contact gehad met 

Kirtika van Hunen, de duurzaamheidambtenaar van de gemeente Weert. Met Milieufederatie 

Limburg hebben we het molenpark in Neer en de bioboerderij Heijerhof in Baexem bezocht.  

 

Energiecentrale 

Momenteel mogen de boomverzorgers zelf het gesnoeide hout verkopen. Wij pleiten er bij de 

gemeente  voor om de boomverzorgers te verplichten al het snoeisel aan te leveren bij de 

Milieustraat voor verkoop door de gemeente, of door deze zelf te gebruiken in een 

energiecentrale. De warmte kan in de omgeving benut worden. Een bijkomend voordeel is dat 

de boomverzorgers niet méér snoeien dan noodzakelijk is. Boomstammen zouden verkocht 

moeten worden aan de houtzagerijen. 

 

Educatieve aktiviteiten 

 

Bomenexcursie Bungalowpark 

Eind april hebben we op een donderdagavond 

een bomenexcursie georganiseerd in het 

Bungalowpark. Ondanks het slechte weer 

waren er een dertigtal deelnemers. De koffie 

aangeboden door de wijkraad bij de 

Lichtenberg werd gewaardeerd.  

Door ons zijn de deelnemers gewezen op het 

voorrecht om te mogen wonen in een wijk met 

de bestemming ‘Wonen in een bos’ Dit in stand 

te houden vraagt natuurlijk wel ondersteuning 

door alle bewoners. 

 Als SGW hebben we in de winter 2011-2012 

          alle voortuinen in het Bungalowpark op bomen 

geïnventariseerd.  

 

Festa Natura. 
In het voorjaar werd de manifestatie Festa 

Natura in Bree gehouden. De Stichting Groen 

Weert heeft samen met de Gemeente Weert en 

het IVN een stand ingericht om 

natuurliefhebbers uit de regio te kunnen 

voorlichten over de activiteiten 

 

 

 

Lidl propageert 

duurzaamheid, echter bij 

hun distributiecentrum 

wordt geen gebruik 

gemaakt van bijvoorbeeld 

zonnepanelen.  

Groen ontbreekt geheel. 

Zelfs grassprietjes zijn 

niet te vinden 
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Bomendag  

 

     
 

19 Augustus organiseerden we als SGW een Bomendag met als spreker Peter Simons over 

bomen in tuinen, met aansluitend een bomenwandeling en voor de jeugd een workshop film, 

gegeven door beroepscineast Eric Creemers. Helaas hadden we nu ook weer last van het weer, 

door een buitentemperatuur van 34 graden. Bovendien was het misgegaan met de 

perspublicaties via het NMC. Een deel van het programma kon niet doorgaan. Twee jeugdige 

deelnemers hebben de hitte getrotseerd en onder leiding van Eric Creemers gefilmde 

interviews afgenomen van bezoekers aan het IJzeren Mangebied. De prachtige reportage is op 

verzoek beschikbaar. 

 

 

Open Monumenten Dag. 

De Stichting Groen Weert heeft dit jaar een 

bijdrage aan de organisatie van de Open 

Monumentendag geleverd door het 

organiseren van een 25 km lange fietstocht 

langs interessante groene cultuurhistorische 

landschappen van het land van Weert. 

 

 

 

Entente Florale 

 

   
 

Nadat Weert was genomineerd voor de Groenste Stad van Nederland 2012,  heeft de Stichting 

Groen Weert alle medewerking verleend. We hebben de jury de tuin van het Franciscus 

Hospice laten zien en gewezen op de samenwerking met de gemeente Weert voor het 
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realiseren van het Spoorpark. Na het bezoek kreeg de jury de Bolliniaal (Boom-ontzie-liniaal) 

aangeboden. Dat werd als origineel idee gewaardeerd. 

 

Crossmoor 

Op het terrein van de golfbanen staan meer 

dan 100 soorten bomen. Op 5 september 

hebben we ons laten rondleiden langs al dit 

mooie groen.  

 

Lezing 

Hoe groen Weert is, hebben we d.m.v.  een 

lezing/presentatie laten zien aan de Stichting 

Huurdersbelangen Midden- Limburg. Hierbij 

zijn ook de voordelen van het groen voor de 

huurders aan de orde gesteld. 

 

 

Het vergroenen van Weert 
 

Bomenbeleidsplan  
 

 

 
 

        

Een Groener en Gezonder 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, 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  

 

In het Bomenbeleidsplan is opgenomen 

dat de gemeente jaarlijks gratis bomen 

verstrekt aan de bewoners voor het 

planten in de voortuinen. Dit omdat in 

veel straten de stoepen te smal zijn voor 

het planten van bomen, terwijl er in de 

tuinen wel voldoende ruimte voor klein 

blijvende bomen is. 

Eind december konden de liefhebbers 

hun bestelde boom afhalen.  

Een prima actie van onze gemeente! 
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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. 

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. 

 

Weert600 

Voor de voorbereidingen van de organisatie rond de viering van het festijn Weert600 is onze 

stichting gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep. De sectie thema Groen, Toerisme en 

Recreatie heeft inmiddels onze daadwerkelijke ondersteuning. 

 

Vergroenen binnenstad 

 

. 

        
           Zoiets staat toch veel plezieriger 

 

De gemeente wil de jaarlijkse kermis in Weert alle ruimte geven. Voor meer bomen is daarbij 

geen plaats. Om die reden zijn en blijven de pleinen in het centrum versteend kaal. 

Groen Weert probeert binnen de smalle marges vergroening te bevorderen 

 

                                                     
 

“Gemeente, maak het Stadspark aantrekkelijk” 

Een oproep van Stichting Groen Weert aan het Weerter bestuur om eindelijk iets te doen aan 

het Stadspark. 

Voor het bezoek van het Koninklijk huis moest het Stadspark als manege ingericht worden. 

Hiervoor werden alle bloemperken verwijderd. Nog steeds zijn deze niet terug aangebracht. 

Bij het beoordelen van de Groenste Stad 2012 werd de jury om het Stadspark heen geleid, 

daar het geen visitekaartje voor Weert vormde. 

 

Mc Donalds zou graag 

hun gevel groen verven. 

Dit kon de welstand-

commissie niet 

waarderen. Ons 

voorstel: waarom geen 

levend groen? Veel 

fijnstof kan hierdoor 

opgevangen worden en 

het geeft verkoeling. 
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Al in 2002 is op initiatief van de Wijkraad De Biest met de Bewonersorganisatie Binnenstad 

en andere omwonenden in een werkgroep een plan gemaakt voor het opknappen van het 

Stadspark. Dit plan is nog steeds actueel. Nu Weert de Groenste stad 2012 is geworden en in 

2014 de viering van 600 jaar stadsrechten plaatsvindt, wil Stichting Groen Weert de 

gelegenheid aangrijpen om het initiatief van de Wijkraad De Biest nieuw leven in te blazen. 

Immers er is geld beschikbaar voor de viering van Weert 600 jaar. 

 

Overleg 
 

Gebiedsvisie Kempenbroek- IJzeren Mangebied  

De uitgangspunten betreffende het Natuur- en Recreatie Plan (NRP) worden in de 

Gebiedsvisie Kempen~Broek losgelaten. 

De intensieve recreatie krijgt veel aandacht terwijl de natuur wordt teruggedrongen richting 

Belgische grens. We hebben de indruk dat sterk naar bepaalde bedrijfsinitiatieven wordt toe 

geschreven wat grote verandering van het ruimtelijk gebruik met zich mee zal brengen. 

Zorgelijk zijn ook de voorgestelde ontwikkelingen rond de CZW zandwinplas en de iets 

verderop geplande comfortwoningen. 

Om een natuurgebied na de ontgronding in te richten, is in het verleden een aantal 

uitgangspunten opgesteld. In de gebiedsvisie worden deze uitgangspunten (zie 

bestemmingsplan NRP) niet genoemd en er wordt geen rekening mee gehouden! Er ligt zelfs 

een plan om de plas te verdiepen. 

Ook het bouwplan voor 200-400 comfortwoningen is zeer ongewenst in het buitengebied. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 

SGW maakt deel uit van de Klankbordgroep voor inspraak in het nieuwe Bestemmingsplan 

Buitengebied. We zijn geen voorstander van dubbellaagse stallen en het uitbreiden van de 

intensieve veehouderij. Ook moeten activiteiten die niet in het buitengebied thuishoren, 

geweerd worden. 

 

Samenwerkend Groen 

Op 29 november heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van "Samenwerkend Groen". 

SGW heeft het initiatief genomen om de "groene krachten" te bundelen om samen sterker te 

staan in het overleg met overheden en andere organisaties. 

Uitgenodigd waren o.a. Natuurmonumenten, de Milieufederatie Limburg, IVN Weert, 

Dorpsraden, Stichting Ark, LLTB, en ecologische werkgroepen. 

Onderwerpen waren ondermeer de Centrale Zandwinning Weert, diverse visies op het 

buitengebied en grootschalige mestvergisting. 
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SGW en het merendeel van de deelnemers vond deze eerste bijeenkomst zeer waardevol. 

Gevraagd is om de samenwerking verder vorm te geven. 

Daarbij blijven alle natuurgroepen onafhankelijk en houden hun eigen verantwoordelijkheid. 

       

Politiek overleg 

Om iets te bereiken hebben we op alle niveaus 

overleg met politieke partijen. Hierbij stellen we 

ons onafhankelijk op. 

 

 

Foto; Enkele bestuursleden van de Stichting Groen 

Weert in top-overleg 

 

Gemeentelijk overleg 

Maandelijks is er overleg met wethouder H. Litjens van de gemeente Weert en dhr. W. 

Mentens, senior beleidsadviseur. Wel jammer dat veel zaken steeds weer opgepakt moeten 

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

aanwezige groen in het geding is. 

De gelegenheid tot overleg wordt door Stichting Groen Weert positief ervaren. Potentiële 

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

Stichting Groen Weert veel onnodig werk besparen. 

Ook met de gemeente Nederweert is regelmatig Natuuroverleg. 

 

Stichting Groen Weert 

In de Stichting hebben negen personen zitting, die ondersteund worden door adviseurs. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van onze bestuursleden, Jan Stouten, heeft in maart 

2012 bij een ongeluk zijn linkerbeen op diverse plaatsen 

gebroken. Nog steeds is hij herstellende in St. Martinus.  

Ook hij ervaart hoe belangrijk bomen zijn voor het 

welzijn maar ook voor verkoeling in de zomer. Helaas 

zijn bomen daar spaarzaam, en is de beeldbepalende 

kastanje in de voortuin inmiddels gekapt, terwijl bekend 

is dat zicht op groen het genezingsproces versnelt. 

Hier willen we ons samen met Jan voor inzetten.  

 

De bestuursleden zijn: 

 

Gerard Hendriks  Voorzitter en contactpersoon Bomenstichting 

Jos Kunnen  Secretaris en contactpersoon. Bomenstichting 

Frans Goossens Penningmeester en boomwetten deskundige  

Saskia Bakker  Bestuurslid-Natuurliefhebber 

Marian Garos  Bestuurslid-Natuurliefhebber 

Lucy van de Heijden Bestuurslid-Natuurliefhebber 

Frans van Geffen Bestuurslid-Procedure deskundige 

Jan Stouten  Bestuurslid-Natuur en boomkenner 

Eric Creemers  Cineast en milieudeskundige. 

 

 

 


