
Brief voor de raadsleden,

onderwerp: bosaanplant besluit raadsvergadering 23 september.

Beste Gemeenteraadsleden,

Ik krijg een beetje de indruk dat de gemeenteraad van Weert niet beseft hoeveel impact de 
natuurontwikkeling in altweerterheide op de omgeving heeft. Natuurmomumenten is kampioen in 
het telen van giftige kruiden. Het gaat hier voornamelijk over het jacobs kruiskruid. Giftig voor 
mens en dier al bij kleine hoeveelheden. Dat zij de omstandigheden zo maken dat deze plant goed 
gedijt( zij laten hun percelen overbegrazen waardoor veel open plekken in de zode komen en zij 
laten het begrazen door een diersoort die de plant niet opeet) vindt ik nog niet zo erg. Wel dat zij 
geen enkele actie ondernemen om te voorkomen dat het zaad overwaaid naar omliggende percelen. 
Met als gevolg dat er veel planten kiemen in naburige graspercelen. Gevolg hiervan is dat de 
naburige veehouders de plant moet bestrijden in hun percelen. Bij deze hoeveelheden kiemende 
planten is dit niet meer handmatig vol te houden. Met als gevolg dat ik mijn percelen chemisch 
volvelds moet laten spuiten. Gevolg van de bespuiting is dat de klaver en de kruiden verdwijnen. 
Klaver zorgt ervoor dat we minder kunstmest gebruiken, kunstmest is niet goed voor de 
biodiversiteit en vraagt veel CO2 om te produceren. De bewuste kruiden die we tegenwoordig 
zaaien zorgen eveneens voor een lager kunstmestgebruik en een hogere biodiversiteit zowel boven 
als onder de grond.
Ik stel me de vraag of het milieu er wel op vooruit gaat? Straks enkele honderden  ha monocultuur 
gras in de omgeving van de bosaanplant, wat elk jaar chemisch bespoten moet worden(kosten 
ongeveer 100 euro per hectare) en fors hoger kunstmestgebruik. Daarbij komt ook nog ik graag 
meer natuurinclusief wil gaan boeren, maar dit wordt me op deze manier onmogelijk gemaakt. 
De gronden die jullie willen omzetten naar bos liggen naast agrarische percelen, in de eerste jaren 
zal de jacobs kruiskruid druk flink toenemen( kijk maar naar de aangeplante percelen van de 
centrale zandwinning) als er niet op beheerd wordt.
Als de wil er is kan jacobs kruiskruid prima bestreden worden. Er zijn meerdere mogelijkheden: 
chemisch, mechanisch(maaien op het juiste tijdstip) en of uittrekken.
Ik vraag jullie niet om geen bos aan te planten, ik vraag alleen om beheer op deze gronden na de 
aanplant zodat overlast vermindert wordt.
O ja, geloof het verhaal van natuurmonumenten dat het zaad niet verder als 50 meter waait maar 
niet, klink klare onzin, als dit zo zou zijn zou ik geen jacobs kruiskuid in mijn gras hebben staan. De
stortplaats bestrijd jacobskruiskruid, de bermen bij mij in de buurt hou ik zelf bij, het waterschap 
bestrijd het als ik hen tip. 

Hetzelfde verhaal geldt ook voor distels en ridderzuring, alleen deze zijn niet giftig, daarom vind ik 
dit minder urgent.

Communicatie met natuurmonumenten.
Ik wil benadrukken dat er vooraf geen communicatie is geweest met natuuurmonumenten over deze
plannene.  De plannen zijn wel plannen toegelicht toen ze al gemaakt waren. Ik had hierbij niet de 
indruk dat ze vatbaar waren voor de reactie van mij. Afgelopen jaar heb ik na veel aandringen een 
afspraak kunnen maken over het bestrijden van jacobs kruiskruid langs de vetpeelweg. Zij zouden 
de eerste 50 meter langs de vetpeelweg het jacobskruiskruid uit het perceel maaien. Ze zijn de 
afspraak dit jaar al niet nagekomen. En willen hem ook niet meer nakomen dit jaar. Kortom 
communicatie met natuurmonumenten loopt behoorlijk stroef.

Wilde Varkens.
Op gronden van natuurmonumenten mag niet gejaagd worden op wilde varkens. Terwijl er in de 
provincie een nul beleid is t.o.v. wilde varkens. Dit wil zeggen dat we  geen wilde varkens willen in 



limburg.  Na heel hard aandringen mogen de jagers nu 50 meter het gebied van natuurmonumenten 
in om op wilde varkens te schieten. Echter als je weet hoe groot het gebied laurabossen/schietbanen 
is weet je de varkens een mooi veilig hotel hebben om in te verblijven. Het restaurant ligt vaak op 
landbouwgronden. Met alle nadelige gevolgen van dien. Met uitbreiding van deze bosgebieden 
maak je weer nieuwe schuilplaatsen voor de wilde varkens vlak bij landbouwgebieden. Ik zou 
willen vragen om de jagers toe te laten tot deze gebieden zodat de overlast iets ingeperkt kan 
worden.

Graag wil ik het een en ander nog toelichten.

Groeten Willie Peters


