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Stichting Groen Weert   Terugblik 2014     
 

Stichting Groen Weert 

De Stichting Groen Weert (SGW) bestaat 

bijna 4½ jaar. Momenteel zijn binnen SGW 

acht bestuursleden en acht adviseurs actief, 

allen als onbezoldigd vrijwilliger.  

SGW werkt onafhankelijk en zonder subsidie.  

Met de gemeente Weert bestaat een 

overlegstructuur, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk. 

Het NMC stelt ons een ruimte beschikbaar 

voor het maandelijkse intern overleg. 

 

 
www.groenweert.nl 

 

Duurzaamheid is het leidend principe voor SGW 
 

SGW denkt graag met de gemeente mee en richt zich daarbij met name op een duurzame omgang 

met natuurwaarden en op duurzaamheidsaspecten van de leefomgeving. 

 

Duurzaamheid is een zeer ruim begrip dat al te vaak als loze kreet wordt gebezigd. Makkelijker is te 

herkennen wanneer niet-duurzaam gehandeld wordt. Helaas komt dat vaak voor. 

Wil duurzaamheid betekenis hebben als (beleids)principe, dan moet elk plan en elke beslissing 

eraan worden getoetst. Duurzaamheid kan dus nooit als separaat onderwerp worden gezien. 

 

SGW vindt dat een overheid boven de waan van de dag dient uit te stijgen.  

De gemeente moet het belang van natuur en (leef)milieu zwaar laten wegen bij alle beslissingen.  

Dit omdat het in groter verband gaat om het voortbestaan van het leven op onze planeet. We delen 

de wereld, en de verantwoordelijkheid daarvoor, met ruim 7 miljard andere mensen.  

Vaak willen inwoners echter niet verder kijken dan hun eigen belang op korte termijn. We moeten 

erop kunnen vertrouwen dat de overheid wél verder kijkt, en handelt vanuit breder perspectief, dus 

met duurzaamheid als leidend principe. 

 

Bomenstichting Amsterdam 
Twee bestuursleden van SGW zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting en kunnen namens 

de Bomenstichting bezwaar aantekenen tegen dreigende kap van bomen. 

De Bomenstichting ontwikkelt momenteel een website waarop alle monumentale bomen in 

Nederland te vinden zijn en bekeken kunnen worden. Voor een juiste weergave moeten alle 

bekende monumentale bomen gecontroleerd worden en nieuwe bomen toegevoegd.  

Door de Bomenstichting is in het NMC een inventarisatiecursus gegeven aan een 20-tal 

inventariseerders uit de gemeente Weert en verre omgeving. De SGW bestuursleden Gerard 

Hendriks en Jos Kunnen coördineren de werkzaamheden voor Weert en omgeving. 

Inmiddels zijn diverse enthousiaste teams nog druk in de weer met het in kaart brengen van alle 

bomen ouder dan 70 jaar. 

2014 
Een jaarring erbij 

 

 

 

Zie bijlage voor meer 

foto’s, met toelichting 
 

http://groenweert.nl/joomla/
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Wat  in  Weert  zoal  aan  de  orde  was 
Groene activiteiten 

2014 was voor ons een druk en lastig jaar waarbij 

onze vele inspanningen soms minder opleverden 

dan we hadden gehoopt in onze Groenste Regio 

van de wereld. 

Samen met de Bomenstichting en Samenwerkend 

Groen en daar waar mogelijk met het IVN, de 

wijkraden, buurtbewoners en de gemeente Weert, 

hebben we ons 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. 

 

Publiciteit  
De pers heeft diverse malen aandacht besteed aan de activiteiten Stichting Groen Weert.  

- WTV magazine publiceerde een interview met het dagelijks bestuur van SGW. Dit was gewijd aan 

de teloorgang van monumentale bomen op Kampershoek 2.0.  

- WTV magazine bezocht een ander bestuurslid i.v.m. zijn initiatief tot het planten van groen rond 

verpleeghuis St. Martinus. 

- Weert FM vroeg ons om een radio-interview over strooizout. De live-uitzending vond plaats 

vanuit het NMC i.h.k.v de serie Puur Natuur.  

- SGW was deelnemer aan de Bourgondische Markt i.h.k.v 600 jaar stad. Hieraan hebben we een 

aantal nieuwe contacten overgehouden. 

- SGW heeft een presentatie gemaakt over de bomen in Kampershoek 2.0. Deze is aan de gemeente 

getoond en daarna op Youtube en onze website gezet. Dit vanwege het gebrek aan daadkracht van 

de gemeente om de bomen te beschermen en ze veilig te stellen voor de toekomst.  

 

Bomenbeleidsplan en meer 

In 2012 is door de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel daarvan is een lijst 

van bomen met een beschermde status, het Bomenregister. Dit register dient dringend te worden 

geactualiseerd want het is het enige criterium waaraan een kapmelding wordt getoetst.  

Een kapvergunning is uitsluitend nodig voor beschermde bomen. Een kapmelding aan de gemeente, 

wordt niet gepubliceerd en er kan ook geen bezwaar tegen worden gemaakt. 

 

   
geen kapvergunning nodig     7 grote bomen verdwenen 

 

 

 

In het Bomenbeleidsplan is opgenomen dat 

de gemeente jaarlijks gratis bomen verstrekt 

aan inwoners voor het planten in de 

voortuinen. Vaak zijn stoepen te smal zijn 

voor het planten van bomen, terwijl er in de 

tuinen wel voldoende ruimte is voor klein 

blijvende bomen. Dat is toch veel mooier 

dan een tegelvlakte voor de deur. 

Een prima actie van onze gemeente!  
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We zien heel veel bomen verdwijnen uit 

tuinen, evenals struiken en zelfs gras; 

bestrating  neemt sterk toe. Dit heeft 

nadelige gevolgen voor o.a. de afvoer 

van hemelwater naar de bodem.  

Ook draagt de verstening bij aan 

ongewenste opwarming van het stedelijk 

milieu. Dit is overigens een landelijk 

waarneembare trend.  

Enerzijds wordt riolering bij vervanging 

afgekoppeld, waarbij het relatief schone 

regenwater zo veel mogelijk in de 

bodem kan wegvloeien.  

 

 

Anderzijds zien we gebeuren dat de gemeente zelf ook steeds meer verhard oppervlak aanbrengt, 

zonder noodzaak en ten koste van bestaand groen, zoals hier aan het St. Raphaelpad. 

 

 

zomaar een straatbeeld in Weert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander punt van zorg is het behoud van 

toekomstige monumentale bomen en de soms 

minimale bescherming van bomen die al een 

geregistreerde status hebben.  

Als Stichting hebben we gevraagd om ook het 

handhavingstraject goed te regelen en hier uitvoering 

aan te geven. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de 

gemeente zelf. 

 

Zeker voor een stad die in 2014 werd gekozen tot 

Groenste Regio van de wereld heeft Weert een 

voorbeeldfunctie m.b.t. zorgvuldig groenbeheer. 

 

 

 

 

foto: Kampershoek 2.0 met een van Nederlands 

grootste essen in gevaar 
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Een Groener en Gezonder Weert  

In 2014 liep de actie ‘Een Groener en Gezonder Weert’ door.  

Hierbij worden in de gemeente Weert bomen geplant in samenwerking met de wijkraden, burgers, 

gemeente en het bedrijfsleven.  

 

Na een ongeluk met de fiets moest een 

van onze bestuursleden een jaar lang 

herstellen in verpleeghuis St. Martinus. 

Vanuit zijn kamer keek hij uit op een 

versteende omgeving. Naar aanleiding 

hiervan hebben Stichting Groen Weert 

en Stichting Land van Horne een plan 

voor het vergoenen van de omgeving 

gemaakt.  

 

Op het terrein moest met veel 

beperkende factoren rekening worden 

gehouden. Toch zijn er mogelijkheden 

gevonden om bomen en ander groen te 

planten.  

 

Hierbij hebben we de samenwerking met Land van Horne als bijzonder prettig ervaren. 

Tot onze verrassing heeft bovendien een sympathisant een substantieel bedrag toegezegd voor de 

uitvoering van het plan. Tevens hebben we steun ontvangen van de Rabobank zodat het planten van 

bomen al in 2015 van start kan gaan. 

 

Stationsomgeving 
Het stationsplein heeft een metamorfose ondergaan. Met het gereedkomen van de 

appartementengebouwen is het stationsplein heringericht. De twee linden dicht bij het station 

hebben wat meer ruimte gekregen. Alle andere linden zijn gekapt.  

De gemeente heeft een ruim aantal nieuwe bomen geplant, van een flinke diameter. Bovendien 

staan er inmiddels ook bomen in bakken. Die kunnen worden verplaatst als de ruimte nodig is voor 

evenementen. 

 stationsplein 
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Weert 600 jaar stad 

Het feest had dan nog generaties langer kunnen duren als het budget was besteed aan duurzame 

projecten zoals bijvoorbeeld het stadspark of het vergroenen van het centrum. 

Helaas ging het geheel op aan vluchtige activiteiten. 

  

Vergroenen van de binnenstad  
Stichting Groen Weert probeert al jaren nieuwe creatieve aanplant te promoten in de binnenstad. 

Die creativiteit is nodig omdat de kermis elk jaar ruim baan krijgt en vaste beplanting daarbij in de 

weg staat. 

Gelukkig werd eind 2013 ons initiatief opgepakt door het Centrum Management, de VVV, de 

ondernemers, en de gemeente Weert. De ondernemers van de Oude Schut hebben hun omgeving 

met groen aangekleed.  

In het voorjaar 2014 zijn werkgroepen aan de slag gegaan. Wij wachten met spanning voorjaar 2015 

af. SGW voorziet een positieve uitstraling van dit initiatief. 

Met mobiele boombakken is de aankleding in de binnenstad te verbeteren. Het  begin is al gemaakt 

op het stationsplein. 

 

 

Bomen nemen soms genoegen 

met verrassend weinig ruimte.  

Ze zijn van ecologische waarde 

door o.a. opname van regenwater. 

Ook zorgen ze voor verkoeling en 

dienen als onderkomen voor 

vogels.  

Heel belangrijk: ze verhogen de 

belevingswaarde van de stad. 

 

 

 

 

 

foto: Laren NH, winkelstraat 

 

Onderhoud Bomenbordjes 

We hebben in 2014 geen bordjes schoongemaakt of gerepareerd. Dit omdat de gemeente Weert 

onze onkostenvergoeding helaas nog niet heeft betaald. 

 

Educatieve activiteiten 
 

 

In 2014 zijn 3 bomenwandelingen georganiseerd. 

Een wandeling op 13 mei samen met de Dorpsraad van Tungelroy, en 

op 18 mei een wandeling vanaf het NMC. Op 22 mei was een 

wandeling gepland in Graswinkel, mede georganiseerd door de 

wijkraad Graswinkel. Helaas konden de 2 laatste wandelingen wegens 

andere activiteiten en gebrek aan publiciteit niet doorgaan.  

 

In januari  heeft Ad Havermans een zeer interessante lezing verzorgd 

over duurzaamheid en meer specifiek de afname van de biodiversiteit.  
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Bomen planten in Kampershoek 2.0  op 12 maart    
 

Weert deed mee aan de Nationale 

Boomfeestdag.   

Door basisschoolleerlingen werd een 

boomgaard aangelegd als buffer 

tussen Laar en Kampershoek 2.0. 

Wethouder Litjens plantte hier het 

eerste van de fruitboompjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourgondische markt 

Drie donderdagen heeft SGW 

in juli en augustus op de 

Bourgondische markt gestaan. 

Onze hovenier Wel van 

Nieuwenhoven had t.b.v.  

onze bomenquiz gezorgd voor 

groen materiaal en als prijs 

een boompje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weert Groenste regio van de wereld   

 

Op 13 en 14 juli heeft een internationale jury Weert bezocht. 

Bestuursleden van Stichting Groen Weert hebben op verzoek 

van de gemeente een presentatie gegeven over Stichting Groen 

Weert en over de tuin van het  Hospice St. Franciscus. Ook onze 

bekende BOL-liniaal is aan de jury overhandigd.  

Op 20 september is Weert uitgeroepen tot de groenste regio van 

de wereld.  
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Kap en snoei van bomen  zie ook de bijlage 
Boshoverheide 

100 jarige vliegdennen zouden gekapt worden om een beter zicht te krijgen op de open vlakte. 

SGW heeft samen met Frans Smit een bezoek gebracht aan het gebied met Jos Swart en Alberts Jan 

Betem van Defensie. In goed overleg konden we ze overtuigen van de waarde van deze, soms 

grillig groeiende, monumenten.  

  
 

Kap in het IJzeren Mangebied  

       
Afstervende, ingepakte beuken Kazernelaan        Deze belevingsboom mocht behouden blijven 

door zonnebrand na het verwijderen van  

bomen en struiken drie jaar geleden 

 

De gemeente wil het gebied IJzerenman uitbaten om meer recreanten naar Weert te trekken.  

De kabelskibaan is inmiddels gerealiseerd. In 2015 wordt een klimbos aangelegd, evenals een 

zintuigenpark. Veel recreatieve functies dus, in een groen decor. 

 

Vanaf 2010 is in het bos 

veel gekapt in het kader 

van ‘onderhoud’. 

  

Het bos diende daarnaast 

te worden ‘gedund’, een 

argument voor nog meer 

bomenkap. 
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Dit werk was contractueel 6 jaar lang aan de Bosgroep gegund waarbij de hout-opbrengst voor  

de nodige inkomsten moest zorgen. 

SGW heeft aangedrongen op overleg om natuurwaarden te kunnen behouden.  

Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in de oorspronkelijke plannen. 

 

Het contract met de Bosgroep loopt af. Met de gemeente is overeengekomen dat SGW meewerkt 

aan het opstellen van een nieuwe visie voor de komende jaren. Daarbij zou de biodiversiteit, 

beleving en educatie voor ons leidend zijn. Die opgave is gezien de huidige ontwikkelingen wel erg 

uitdagend geworden.  

 

Voor realisatie van het zintuigenpark moeten bomen wijken omdat dit een uitdrukkelijk ontworpen 

structuur krijgt. Voor de beleving met elk zintuig wordt een ‘eiland’ gecreëerd. We hebben 

deelgenomen in de Klankbordgroep om te streven naar behoud van zoveel mogelijk natuurwaarden.  

 

Tenslotte zal het klimbos de nodige impact hebben op het gebied dat inmiddels al ingrijpend van 

sfeer is veranderd. Met de rust en beslotenheid is het gedaan en dat vinden wij een groot verlies, 

zowel voor de vogels en andere fauna als voor natuurliefhebbers.  

 

Al die nieuwe attracties (naast het zwembad, Kinderpretland en het NMC) vragen om uitbreiding 

van de parkeergelegenheid. Daartoe is een kapaanvraag ingediend voor 30 bomen aan de 

Geurtsvenweg. Over de herplant zijn we nog met de gemeente in gesprek.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelukkig geven 

de bomen 

schaduw en 

verkoeling 
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Te hoog opsnoeien van bomen  

  
 

Veel oude, statige bomen zijn tot 6 à 7 meter hoogte ontdaan van dikke takken, zelfs boven 

voetpaden en in plantsoenen.  

We dachten in 2013 op een lijn te zitten met de groenmensen bij de gemeente maar helaas moesten 

we in 2014 weer in de pen klimmen. SGW wordt nl. niet gekend in de snoeiplannen van de 

gemeente. We hebben dus achteraf bezwaar aangetekend tegen dit niet-duurzame zaagbeleid.  

SGW vindt dat bomen zoveel mogelijk, waar het kan, hun natuurlijke vorm moeten behouden. 

We zien nu dat zelfs zuilbomen het moesten ontgelden terwijl die niets of niemand in de weg 

stonden.  

 

Afzagen van te dikke takken heeft bovendien diverse nadelige consequenties voor een boom. 

Vooral de vatbaarheid voor besmetting met zwammen wordt vergroot, waardoor de boom een 

kortere levensduur heeft. Dat leidt tot voortijdige vervangingskosten en een ontsierd 

omgevingsbeeld. 

Door minder te snoeien bespaart de gemeente Weert ook nog eens op gemeenschapsgeld.  

Blijkbaar heeft de gemeente nog niet geleerd van fouten uit het verleden. We hoeven maar te kijken 

naar het Verliefdenlaantje waar elk jaar enkele bomen gekapt moeten worden vanwege het inrotten 

ten gevolge van het onnodig amputeren van dikke takken.  
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Voorbeelden van onnodig zagen. Wie doet hier z’n voordeel met de houtopbrengst? 
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Milieu   

 
Centrale Zandwinning Weert (CZW) Wie laten zich zand in de ogen strooien? 

 

 

    
Luchtfoto van de ontgronding  Stort van niet-gebiedseigen grond van de Kettingdijk 

 

De ontgrondingsvergunning wordt door CZW op verschillende punten overtreden. In plaats van 

handhavend op te treden, verdedigt Gedeputeerde Staten van Limburg de handelswijze van CZW. 

De vergunning wordt gemakshalve achteraf aangepast; de omgekeerde wereld. 

 

De gemeente Weert is de grootste gedupeerde van dit onrecht. Toch protesteert ons stadsbestuur 

óók niet. Wat is de reden hiervan, vraagt SGW zich af.  

De inwoners zien hun bosgebied tegen de vlakte gaan. Dat wordt daarna onvoldoende 

gecompenseerd. CZW ontgrondt daarnaast veel meer dan afgesproken (ruim 2x zoveel) zonder dat 

hier de verplichte maatschappelijke tegenprestaties tegenover staan.  

Om aan het inrichtingsplan te kunnen voldoen, moet eenzelfde hoeveelheid grond en bagger worden 

aangevoerd; een hoeveelheid van 200.000 vrachtwagens. De natuur is de dupe.   

 

In 2014 zijn we opnieuw naar de Raad van State getogen. Net als in 2013 zijn we deels in het gelijk 

gesteld. Maar een handhavingsprocedure is er niet en sancties evenmin. Hoeveel onderbouwde 

argumenten SGW ook aanvoert, vooralsnog is het strijd van David tegen Goliath. In deze branche 

gaan immers miljoenen om. 

Eind 2014 heeft de Provincie Limburg het besluit genomen om alle illegale activiteiten te 

legaliseren via een actualisatievergunning. Ook hiertegen is SGW in beroep gegaan. 

Buiten dat heeft CZW nu plannen om veel dieper te gaan ontgronden. 

Meer informatie staat op onze website www.groenweert.nl Ook kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groenweert.nl/
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Uitbreiding veeteeltbedrijven 
Varkenshouderijen in Brabant krijgen door de provincie beperkingen opgelegd als ze willen 

uitbreiden. Daarom kopen ondernemers nu veebedrijven op in het minder strenge Limburg.  

Zo ook aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 9a bij de grens met Nederweert.  

 

Sebastiaanskapelstraat 9a 
Adfra-Beheer BV, een zeer grote Brabantse 

onderneming, wil de bestaande varkensstal 

slopen en een megastal bouwen voor meer 

dan 4600 dieren.  

Daarnaast wil het bedrijf twee bestaande 

mestsilo’s legaliseren. 

 

 

 

  

Het gebruik van de grond en de gebouwen past niet in het vigerende bestemmingsplan  

Buitengebied 2011. SGW verwacht, net als andere belangengroeperingen, dat het bedrijf overlast 

zal geven en milieuverontreiniging. De locatie ligt tussen Weert en Nederweert in, en vlak bij 

kerkdorp Laar. 

Door Stichting Groen Weert is in juni hiertegen een zienswijze ingediend. Ook andere 

belanghebbenden deden dat. In 2014 heeft de gemeente nog geen besluit hierop genomen. 

 

We zien overigens in Nederland steeds meer megastallen verrijzen, ten koste van kleinere 

familiebedrijven. 

Ook uitbreidingen aan de Ittervoortseweg 27 dragen niet onze goedkeuring gezien de 

geconstateerde afwijkingen op de milieuregels en de gebrekkige controle hierop door de gemeente. 

In  de voorbereiding voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2011 hebben we de gemeente al 

gewezen op de ongewenste ontwikkelingen van het uitbreiden van de veestapel en het daarmee 

gepaard gaande mestoverschot, de ammoniak-uitstoot, de verhoging van fijnstof en toename van de 

geurhinder.  

Ja, men gebruikt (storingsgevoelige) luchtwassers bij de stallen. Echter niet om de uitstoot te 

reduceren, maar om bij gelijkblijvende uitstoot meer dieren te kunnen houden.  

We verwachten dat de stikstofdispositie op Natura 2000 gebieden zal toenemen.  

Ook het toestaan van dubbellaags stallen vinden wij een ongewenste ontwikkeling.  

Het willen concurreren op kwantiteit zien wij als doodlopende weg die bovendien teveel nadelen 

kent voor milieu en voor dierenwelzijn (grootschalig ruimen bij dierziekten, massaal leed bij 

stalbrand, enz.). 

 

Overleg 
Overleg met de gemeente Weert 

In 2014 is het regulier beleidsoverleg voortgezet, nu als kwartaalbespreking, met wethouder  

H. Litjens en dhr. W. Mentens, senior beleidsadviseur groen. 

Nieuw is maandelijks ambtelijk Groenoverleg met W. Mentens, H. Zwinselman en  

W. Op ’t Roodt. Hierin komen nieuwe plannen en lopende zaken aan de orde. 

Dit structurele overleg wordt door Stichting Groen Weert gewaardeerd. Potentiële geschilpunten 

kunnen op voorhand worden besproken. Dat kan de gemeente Weert én Stichting Groen Weert  

veel onnodig werk besparen.  

SGW ervaart echter een belangrijk verschil in interpretatie van de APV, een document dat ten 

grondslag ligt aan het omgaan met bomen en groen. Wij vinden de visie van de gemeente niet 

duurzaam. Met name stoort ons het onnodig  hoog opsnoeien van bomen, en dat in vrijwel elke 
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straat en plantsoen. We hebben de gemeente herhaaldelijk gewezen op de ongewenste 

consequenties van het overmatig zagen aan bomen. Het is ontsierend, verzwakt de bomen en 

betekent verlies aan ecologisch waarden. 

In de bijlage is een aantal voorbeelden bijeengebracht, alfabetisch gerangschikt op straatnaam. 

 

Bestemmingsplannen en Structuurvisies  

SGW heeft deelgenomen aan diverse besprekingen o.a. over de Structuurvisie 2025. 

In 2014 hebben we deelgenomen aan besprekingen over voorontwerpbestemmingsplan 

Woongebieden 2014 Weert, wat in augustus geresulteerd heeft in een zienswijze.  

We waren door de gemeente tevens uitgenodigd als deelnemer aan het participatietraject 

Landschapvisie. Hierop hebben we onze visie ingediend; een brief met vele suggesties. 

Ook kwam het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan in 2014 aan de orde. Hierop hebben we 

eveneens onze zienswijze ingediend.  

Met buurgemeente Nederweert is regelmatig Natuuroverleg. 

 

Samenwerkend Groen 

In 2014 hebben twee  bijeenkomsten plaatsgevonden van "Samenwerkend Groen". Het doel is om 

samen sterker te staan in het overleg met overheden en andere organisaties.  

Aan deze vergadertafel zitten Natuurmonumenten, de Milieufederatie Limburg, IVN Weert, 

Dorpsraden, Stichting Ark, LLTB, ecologische werkgroepen, en SGW. 

In de bespreking van 27 mei waren de onderwerpen ondermeer de Agrarische sector met een 

voordracht door LLTB en verder o.a. de ontwikkelingen bij de Centrale Zandwinning Weert. 

De bespreking van 15 december had een breder karakter en maar een onderwerp. Namelijk  het 

legaliseren van illegale CZW delvingen d.m.v. een Actualisatievergunning en een nieuwe en diepe 

ontgronding t.b.v. zand- en grindwinning onder het mom van creëren van nieuwe 

recreatiemogelijkheden. 

 

Stichting Groen Weert 

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

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

SGW steunen? Graag! 

Stichting Groen Weert kiest ervoor om zonder gemeentelijke subsidie te werken. 

Hierdoor zijn we onafhankelijk bij onze inzet voor een groene en gezonde omgeving.  

Mocht u ons willen steunen, graag! Dat kan financieel via IBAN-nummer NL68RABO  

0145 5659 55. Ten name van Stichting Groen Weert.  

Graag ontvangen wij uw melding over bomen of groen dat in gevaar is, of van dubieuze kap. 

Ook kunnen we altijd extra menskracht gebruiken. 

 

De bestuursleden, eind 2014: 

 

Gerard Hendriks  Voorzitter en contactpersoon Bomenstichting 

Jos Kunnen  Secretaris en contactpersoon. Bomenstichting 

Frans Goossens Penningmeester en boomwetten deskundige  

Marian Garos  Bestuurslid-Natuurliefhebber en jurist 

Lucy van de Heijden Bestuurslid-Natuurliefhebber 

Jan Stouten  Bestuurslid-Natuur en boomkenner 

Frans van Geffen Bestuurslid-Procedure deskundige 

Eric Creemers  Bestuurslid-Cineast en milieudeskundige. 
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Stichting Groen Weert Terugblik 2014 

Bijlage:  straatnamen op alfabetische volgorde 

 

 

 

1. Bassin en Passantenhaven 

In de vernieuwingsplannen voor het horecaplein aan  

het Bassin waren de 4 beeldbepalende haagbeuken niet 

opgenomen. De herplant was deels volgens het 

overeengekomen compromis waarbij SGW had afgezien van 

bezwaar maken tegen de kap. Voor 1 boom kon de gemeente 

geen plek vinden op deze locatie. 

 

Bij de Passantenhaven is o.m. de heg weggehaald om de 

vaargasten een beter zicht te geven op het Bassin.  

Er zijn 2 bomen geplant. Het geheel heeft een zeer stenig 

aanzicht. 

 

 

 

2. Bernhardlaan 8  

Een ondernemer had het pand van de gemeente gekocht 

en liet er 7 grote bomen kappen. De wijkraad was hierover 

niet geïnformeerd en werd onaangenaam verrast.  

De bomen maakten deel uit van een parkachtige 

omgeving. Voor de bomen was een kapvergunning niet 

nodig. Er vindt dus ook geen publicatie plaats en bezwaar 

maken is onmogelijk. Op deze manier verdwijnen grote 

bomen zomaar uit het straatbeeld, hier ten behoeve van 

parkeerplaatsen.  

 

3. Biest 43   

Stichting Land van Horne had een kapaanvraag ingediend voor een 

monumentale Amerikaanse eik in de tuin van zorgcentrum 

Hiëronymus. De vitaliteit van de boom werd ondermijnd door 

aanwezigheid van de reuzenzwam. In de boom nestelt een groene 

specht. Aanwonenden wilden de boom graag behouden.  

Na ons bezwaar en aangereikte alternatieven om de eik (incl. 

nestholte) nog geruime tijd te kunnen behouden, wordt deze nu 

gekandelaberd. Tevens zal er alvast vervangende herplant 

plaatsvinden.  
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4. Crematorium  

In het voorjaar bleek dat een aantal bomen in de rij van oude eiken 

was omgezaagd.  Bij navraag gaf de ondernemer aan dat zijn 

hovenier dit hem had geadviseerd. De overige bomen werden 

vervolgens opgenomen in een aarden wal, wat levensbedreigend 

voor ze is. We hadden een aantal zeer prettige gesprekken met het 

familiebedrijf over onze zienswijze. Behoud van het groen rond het 

crematorium zien zij als cruciaal. Daartoe is het uitvoeren van div. 

maatregelen op korte termijn echter wel noodzakelijk. 

 

  

5. Fatimakerk  

De Fatimakerk is aangekocht door een particuliere ondernemer 

die het gebouw wil exploiteren voor maatschappelijke 

doeleinden. Voor een betere lichtinval door de 

gebrandschilderde ramen zijn de 3 volwassen haagbeuken 

gekapt (foto links). Voor de enorme esdoorn aan de andere zijde 

is de kapaanvraag gelukkig ingetrokken. De  ondernemer wil een 

park  aanleggen. Een goed initiatief. 

   

  

  

  

  

  

de esdoorn blijft 

hopelijk ook in de 

toekomst behouden 

 

6. Geurtsvenweg  

De parkeermogelijkheden aan de Geurtsvenweg schieten bij mooi 

(zwem)weer regelmatig tekort. De gemeente is bovendien bezig de 

recreatievoorzieningen in het IJzerenmangebied fors uit te breiden 

en wil de parkeerplaats daarom vergroten van 28 naar 100, bleek 

uiteindelijk. Er worden daartoe 30 bomen gekapt, die deels slecht 

groeien door o.m. de aanwezigheid van zinkassen. Over de 

voorgestelde herplant van slechts 15 bomen, zijn we het niet eens 

met de gemeente. SGW wil graag bomen geplant zien langs het 

water bij de Kazernelaan zodat die zorgen voor noodzakelijke 

schaduw op de stammen van de beuken.  

N.a.v. ons bezwaarschrift zijn we uitgenodigd voor een hoorzitting 

en daarna voor een rondgang door het gebied.  

Een compromis over de herplant is in de maak. 
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7. Graafschap Hornelaan 

Aan de volwassen bomen langs deze weg is ingrijpend 

gesnoeid. Takken tot wel 40 cm dik zijn afgezaagd. De zagers 

hadden als opdracht om tot minstens 7 m hoogte de takken 

weg te halen. Dit ongeacht de standplaats van de bomen.   

De verkeersveiligheid was hier niet in het geding, al helemaal 

niet boven het fietspad. De takken groeiden kelkvormig naar 

boven. 

Zulke grote snoeiwonden kunnen inrotten waardoor de bomen 

verzwakken, vroegtijdig verloren gaan en vervangen moeten 

worden. (Zoals aan het Verliefdenlaantje.) Op deze manier 

zagen is bepaald niet duurzaam.  

 

 

 

 

 

De snoeiers mogen het hout  

meenemen. 

 

 

 

8. Harry Neijnensstraat  

Een enorme kastanje is gekapt omdat die was aangetast door een 

zwam. De boom was ooit gespaard bij bouw van de wijk en stond nu 

midden in de bestrating van een woonerf in slechte 

groeiomstandigheden. Dit soort ‘inpassing’ van monumentale bomen 

werkt dus niet. Herplant vindt plaats bij Ceres. 
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Helmondseweg  

Vanwege een zwam moest een eik  

van ca. 160 jaar uiteindelijk worden  

gekapt. In het verleden was ooit de  

bliksem ingeslagen waardoor de boom  

minder bladeren kreeg.  

Tientallen jaren zaten aalscholvers op de takken om hun verenpak te 

drogen. Jammer genoeg kon de boom niet natuurlijk afsterven 

vanwege de standplaats aan de doorgaande weg. Het hout is bestemd 

voor een brug over de A-beek in Stramproy. 

 

 

 

 

 

9. Hendrik IV straat  

Een bewoner klaagde dat een kastanje zijn (later gemetselde) 

tuinmuurtje opdrukte. Hij wilde geen boomwortels in zijn tuin 

en tegen het huis, en vroeg een kapvergunning aan.  

Wij maakten daartegen bezwaar want het ging om een 

kerngezonde kastanje. Daar moeten we zuinig op zijn, gezien 

de bedreiging van de soort door de bloedingsziekte en de 

mineermot. In de straat staan 5 kastanjes die gezond zijn 

ondanks hun krappe standplaats.  

De gemeente liet een onderzoek verrichten door een bureau. De wortels vormden geen gevaar voor het 

huis. De onderzoeker stelde maatregelen voor om de kastanje te sparen en meer ruimte te geven.  

Ook SGW leverde een concrete tekening aan met ruimte voor alle bomen en parkeerhavens ertussen. 

De gemeente voelde er niet voor om kosten te maken en gaf toestemming voor kap.  

Als voor kapvergunning-plichtige bomen zo gemakkelijk een vergunning wordt afgegeven, vrezen we voor 

de toekomst. 

 

10. Johanna van Meursstraat  

De oorspronkelijke kleine wooneenheden in dit karakteristieke hofje 

maken plaats voor 30 energie-neutrale woningen.  

T.b.v. deze nieuwbouw heeft Wonen Limburg helaas een flink aantal 

oude bomen gekapt. De gemeente heeft gelukkig voorkomen dat nog een 

aantal volwassen bomen werden omgezaagd. 

We zien vaker dat bomen verloren gaan t.b.v. milieu-maatregelen zoals 

zonnepanelen.  

We zijn met Wonen Limburg in gesprek gegaan over de mogelijkheden 

tot aanplant van nieuwe bomen in dit project. Tenslotte ziet  Wonen 

Limburg zich als koploper in duurzaamheid.  
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11. Kesselstaat 

Onder kastanjes heerst de bloedingsziekte. Die was ook vastgesteld in de Kesselstraat. Daarom zijn alle 

bomen rond het grasveld gekapt. Van deze ingreep was de buurt niet op de hoogte gesteld en SGW ook 

niet. Overigens is op grote schaal kappen van aangetaste kastanjes af te raden. De kans op onnodige 

verspreiding van de schadelijke bacterie is bij kap en afvoer van materiaal nl. zeer groot. Of er herplant 

plaatsvindt, is ons niet bekend. 

 

 

12. Meester Strijbosstraat achter nr. 27  

In het verleden waren 2 beschermde kastanjes in Fatima getopt 

door de gemeente. Dat was een vergissing; de gemeente had de 

linden ernaast willen innemen. Later werd een kapaanvraag 

gepubliceerd voor de kastanjes. Op ons bezwaarschrift volgde  

een hoorzitting. Onze bezwaren werden afgewezen en de bomen 

zijn gekapt. De verplichte herplant heeft nog niet plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 

13. Minderbroederslaan (= Verliefdenlaantje)  

Door rigoureuze snoei in het verleden zijn wonden ontstaan 

waardoor enkele kastanjes van dit romantische laantje in slechte 

toestand verkeren. Die worden gekapt. Helaas heeft de gemeente 

hier niets van geleerd; het afzagen van veel te dikke takken aan 

andere bomen gaat gewoon door. Omdat ze dan extra vatbaar 

worden voor ziekten en plagen is vroegtijdig verlies van nog meer 

bomen het gevolg.  
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14. Noordkade 16  

Een beschermde kastanje bleek ingrijpend gesnoeid te zijn 

(dit is juridisch gelijkstaand aan kap).  

Ons  handhavingsverzoek werd (na een ingebrekestelling) 

uiteindelijk toegewezen. Later bleek ons dat de eigenaar  

had gesnoeid met toestemming van de gemeente! Hij had 

daarbij zelf al compensatie voorgesteld  door  herplant met 6 

hoogstamfruitbomen.  

 

15. Onzelievevrouwestraat / Roermondseweg 

Op de voormalige locatie van garage Bloemen is in 2013 

een varenbeuk geplant door de gemeente. Een niet-

alledaagse boom en eersteling in de actie Een groener en 

gezonder Weert . Er werd bovendien een aardig 

plantsoentje omheen aangelegd. De gezamenlijke 

carnavalsverenigingen vonden deze plek toen zeer 

geschikt voor een carnavalsbeeld. Dus dat kwam er, en 

de boom werd opgeschoven. Zo makkelijk gaat dat.  

We gaan ervan uit dat de gemeente om de boom een 

nieuw perk aanplant zodat de varenbeuk ongeschonden 

kan uitgroeien. 

 

  
 

16. St. Raphaelpad  

Deze voetgangersroute verbindt de binnenstad met het gemeentehuis. Druk is het nooit op deze prachtige 

plek, vroeger tuin van het Ursulinenklooster. Niettemin werd het plaveisel sterk uitgebreid, ten koste van 

het groen. Er is veel aan sfeer verloren gegaan. Wat ons zorgen baart, is de aangebrachte perkrand rond de 

bomen. Hierdoor spoelt geen regenwater meer af naar de wortels. Je kunt erop wachten dat de bomen 

verdrogen. We hebben met de gemeente afgesproken dat de bomen extra water krijgen in droge 

perioden. SGW dringt al jaren aan om vooraf te worden betrokken bij plannen die consequenties hebben 

voor bomen en groen. 
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17. Roermondseweg 130 

Ter plaatse van de beschermde rode beuk was uitbreiding gepland 

van het bedrijventerrein Roermondseweg. De boom zou worden 

gekapt. SGW heeft tegen dat voornemen een bezwaarschrift 

ingediend, evenals de wijkraad Leuken. Ook in andere 

bezwaarschriften werd de waardevolle boom genoemd. De 

betrokken makelaar heeft zich ingezet om het plan aan te passen.  

De gemeente heeft de stedenbouwkundige invulling van het gebied 

gewijzigd waardoor de boom behouden kan blijven.  

 

 

 

 

18. Sint Luciastraat  

Langs de St. Luciastaat stond een gemengde rij 

bomen, op het terrein van een bedrijf.  

In maart bleek ons dat daarvan 6 grote bomen 

waren gekapt. We konden een kapaanvraag vinden 

voor 4 bomen; het besluit hierover was echter niet 

gepubliceerd. Op ons schriftelijk ingediende 

bezwaar ( + ingebrekestelling) zei de gemeente dat 

er uiteindelijk geen kapvergunning nodig was.  

 

Alweer een voorbeeld waarbij volwassen bomen uit 

de leefomgeving verdwijnen, zonder dringende 

reden en zonder mogelijkheid om bezwaar te 

maken. Zo krijgen bomen geen kans ooit 

monumentaal te worden. 

 

 

 

 

19. Spekkestraat 

In januari bleek aan de Spekkestraat een 

houtwal met 25 monumentale eiken gekapt te 

zijn. De groene Brigade heeft dit opgepakt. 
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20. Stienestraat 61 a  

Bospop vroeg de gemeente om een eik te kappen t.b.v. de 

toegang tot het festivalterrein.  

Gelukkig ging de gemeente mee in ons bezwaar hiertegen.  

In 2015 krijgt Bospop trouwens een andere locatie 

toegewezen. 

 

 

 

21. Suffolkweg  

Zoals bekend hebben we indertijd bezwaar aangetekend tegen 

het kandelaberen van 2 linden. Dit bezwaar is gehonoreerd 

echter de bewoner was het hier niet mee eens. Er volgde een 

hoorzitting. SGW is in het gelijk gesteld en de eigenaar moet als 

boete 3 linden van voorgeschreven diameter langs het kanaal 

laten planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Sutjensdwarsstraat 

In de snoei-ijver heeft de gemeente ook de bomen in deze straat  

onder handen genomen. De haagbeuken waren al eerder  

ingenomen. Nu zijn ze volledig gekandelaberd.  

We hebben opheldering gevraagd aan de gemeente. Een steekhoudend 

argument hebben we niet gehoord. 

 

 

23. Van Goghlaan  

Een bewoner had een kapaanvraag ingediend voor 4 Robinia pseudoacacia’s vanwege wortelopdruk.  

De gemeente heeft daarop een VTA onderzoek ingesteld, dat wij echter niet ter inzage kregen.  

Van de bomen zijn de wortels deels weggehakt, waarna een nieuwe laag bitumen is aangebracht.  

De kap is hiermee echter niet definitief van de baan. In het verkeersluwe Bungalowpark kan enige 

wortelopdruk weinig kwaad, vindt SGW. 
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24. Van Heemkerckstraat  

Een wijkbewoner had een kapaanvraag 

ingediend voor deze gemeentelijke 

suikeresdoorn. Ons bezwaarschrift werd 

toegewezen. In het najaar is de boom echter 

gekandelaberd. De gemeente liet ons weten 

dat de aannemer daarvoor wordt beboet. 

 

 

 

 

 

 

 

25. IJzerenmangebied 

Het gebied heet inmiddels Recreatiegebied IJzerenman. 

Het woord ‘natuur’ is eruit verdwenen! Die natuur staat er 

onder grote druk. Zo heeft de gemeente het gebied flink 

laten uitdunnen waarbij vooral ‘exoten’ als de 

Amerikaanse eik zijn gekapt. De belevingswaarde (o.a. 

verlies aan herfstkleuren) verandert daardoor sterk; je kijkt 

tussen de bomen door op de bedrijven aan de Lozerweg. 

Een Zintuigenpark is in ontwikkeling en tevens wordt er 

een klimbos gerealiseerd. De kabelskibaan is inmiddels 

aangelegd. Zo verandert het IJzerenmangebied in een 

groen pretpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle beslotenheid is verdwenen uit het bosgebied 
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26. Zwanenbloemstraat  

Begin juni bereikte ons klachten over grove snoei door de gemeente 

in het plantsoen aan de Zwanenbloemstraat. Inderdaad waren er 

weer veel te dikke takken afgezaagd. Bovendien strekten die zich uit 

in een parkachtige omgeving.  Het lijkt niet uit te maken waar de 

bomen staan; ze worden allemaal hoog opgesnoeid. De gemeente 

heeft er altijd wel een verhaal bij. 

 

Ook is hier veel te vroeg riet 

gemaaid; er broedde nog een 

paartje tureluurs.  

In Molenakker speelde dit 

eveneens. Pas in herfst of 

winter dient riet te worden 

gemaaid. 

 

 

28.  Zuid-Willemsvaart (Rijkswaterstaat) 

Rijkswaterstaat is in 2014 begonnen met het vervangen van 

de damwand aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart. 

Daarbij moesten 15 populieren gekapt worden. Deze bomen 

hebben geen beschermde status, maar worden  door 

Rijkswaterstaat toch gecompenseerd. Helaas is het voorstel 

tot nieuwe aanplant langs het kanaal door Rijkswaterstaat 

afgewezen. Een nieuwe plaats is nog niet gevonden. 

Rijkswaterstaat is ons tegemoet gekomen in het aanpassen van de damwand bij het broekbos Lozerweg. 

Hierdoor kan inzijging van het kanaalwater blijven plaatsvinden. De in het broekbos aanwezige 

beschermde kranswieren in de poelen zijn namelijk afhankelijk van de lokale kwel uit het kanaal. 

Helaas heeft het trekken van de oude betonnen damwand en het 

aanbrengen van nieuwe stalen damwand de monumentale bomen 

in het Verliefdenlaantje en Scheepsbouwkade geen goed gedaan. 

Een wortelstrook aan de buitenzijde van de oude damwand is 

verwijderd en na het aanbrengen van nieuwe damwand opgevuld 

met bagger. Ook is lange tijd grond en damwand opgeslagen 

geweest onder de bomen. Veel bomen kwamen al vroegtijdig in 

herfsttooi.   
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