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Werkplan 2019 voor bossen, natuufterreinen en landschapselementen

Voorstel

1. Het Werkplan 2019 voor bossen, natuurterreinen en landschapselementen vast te
stellen

Inleiding

Het voorliggende werkplan 2019 vormt de basis voor de uitvoering van het reguliere
beheer aan bossen, natuurterreinen en landschapselementen in Weert.

De gemeente Weert voert haar bosbeheer uit conform de principes voor duurzaam
bosbeheer. Het beheer van de lJzeren Man is gericht op duurzame instandhouding met
bijzondere aandacht voor de versterking van natuur- en belevingswaarden. Naast het
onderhoud van het bos worden ook de waterpartijen, paden, meubilair, en recreatieve
voorzieningen buiten het IJzeren Mangebied onderhouden.

Bij de voorbereiding en uitvoering van het beheer wordt rekening gehouden met
certificeringen, relevante wet- en regelgeving en vigerend beleid. Uiteraard wordt gewerkt
conform de Gedragscode Natuurbescherming.

Werkplan

In het najaar van 2018 is de Bosgroep gevraagd het werkplan 2019 na de
winterwerkzaamheden 2OL8-2079 - als gevolg van de januaristorm 2018 - op te stellen.
Daarom zijn in dit plan enerzijds de werkzaamheden opgenomen die de eerste helft van
2019 al zijn uitgevoerd. Anderzijds zijn de werkzaamheden beschreven die komend najaar
worden uitgevoerd.
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Het reguliere onderhoud wordt jaarrond uitgevoerd. Voorstel is het dagelijks onderhoud in

de tweede helft 2019 te continueren.

Bosverjonqing
Door de opruimingswerkzaamheden als gevolg van de januaristorm 2018 zijn kansen
ontstaan voor bosverjonging. Het werkplan 2019 voorziet in de verjonging en de
communicatie daarover met geïnteresseerden in het najaar van 2019.

Eendenven en Zwanenven
In het plan 2019 zijn ook werkzaamheden opgenomen aan de vennen Eendenven en
Zwanenven. De beheermaatregelen in 2019 zijn:

. Bij het Eendenven gelegen toegangspad verbeteren/toegankelijker maken;

. Opschonen van een kwart van de oever van het Eendenven door houtig opschot te
verwijderen;

¡ De overmatige rietbegroeiing in het Zwanenven gefaseerd maaien om verlanding
tegen te gaan en open water als biotoop te behouden.

. Als laatste zet de visvereniging vis uit (o.a. graskarpers) in het Eendenven en
Zwanenven om de plantengroei in het water te kunnen beteugelen en daarmee de

vijvers in stand te houden.

Dit beheer houdt het biotoop Eendenven in stand waar de bever op af is gekomen. Een

beverdeskundige heeft in augustus onderzoek gedaan naar de effecten van de geplande

maatregelen. De werkzaamheden kunnen zonder ontheffing van de Wet
Natuurbescherming plaatsvinden als een zone van 25 m rondom de burcht onaangeroerd
blijft en het werk in de periode oktober - november 2019 wordt uitgevoerd.

Beoogd effect/doel

Uitvoeren van beheermaatregelen in 2019 aan bossen, natuurterreinen en
landschapselementen in de gemeente Weert.

Argumenten

Het beheer van bossen, natuurterreinen en landschapselementen in de gemeente Weert
continueren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Social return is voorzien
In de beheerovereenkomst heeft de gemeente Weert de Bosgroep opgedragen om bij de
organisatie en uitvoering van het beheer prioriteit te geven aan het sociaal rendement. Dit
komt tot uiting in het betrekken van lokale vrijwilligers bij het beheer en de inzet van
werkvoorzieningsschappen en voortgezet speciaal onderwijs. Tevens is er regelmatig
overleg en samenwerking met lokale burgergroepen en stichtingen en vindt voorlichting
en educatie plaats aan scholen, buurtbewoners en overige geTnteresseerden'

1.2 Verlandinq van vennen teoengaan
Langs de oever van De lJzeren Man wordt om de 2 jaar gefaseerd gemaaid. Als het nodig
is worden de andere vennen in het gebied ook gemaaid om verlanding tegen te gaan.

Aanvullende en effectievere maatregel is de vennen deels uit te baggeren. Dat is echter
een kostbare maatregel. Daaruoor houden we potentiële bijdragen van provinciale en

landelijke subsidieverstrekkers goed in de gaten.

1.3 Schapenbeorazing
Het werkplan voorziet in gescheperde begrazing met circa 250 schapen in twee
begrazingsrondes (28 dagen per jaar).
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1.4 Visvereniginq Sint Petrus
Het college stemde 13 november 2OL2 in met een huurovereenkomst met visvereniging
Sint Petrus. De overeenkomst loopt tot 3L-72-2024. De visvereniging is een betalende
huurder met een bijdrage aan het dagelijks beheer van de lJzeren Man, met bijzondere
aandacht voor de plassen, vennen en sloten. De 1.900 leden zetten zich direct in door
bijvoorbeeld afvalbakken te ledigen, zwerFvuil te verwijderen en grootschalige
opschoonacties te organiseren. Naast educatie brengen de vissers jeugdleden liefde en
respect voor de natuur bij. Ook begeleiden ze leerlingen van het voortgezet speciaal
onderwijs bij onderhoudswerkzaamheden rondom de vennen. Met het in stand houden van
de visstand wordt de overmatige groei van waterplanten tegengegaan.

1.5 Visvereniginq levert financiële bijdraqen voor werkzaamheden aan de vennen
De visvereniging biedt cofinanciering aan van 500/o van de te maken kosten aan het
Eendenven en Zwanenven.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten verbonden aan het werkplan 2079 zijn voorzien in de begroting 2019
. € 30.550 ten laste van bossen llzeren Man 5603100-6343100
. € 30.000 ten laste van Recreatieve routes 5603000-6343100
. € 35.845 ten laste van kleine landschapselementen 5500001-6343101

Extra middelen, zoals opbrengsten uit houtverkoop (kap heeft geen bekostigingsdoel),
inkomsten uit subsidies en eigen bijdragen van belanghebbenden, komen ten gunste van
de gemeente Weert en worden ingezet voor onderhoud aan bossen, natuurterreinen en
landschapselementen.

Duurzaamheid

De gemeente Weert voet haar beheer uit conform de principes voor duurzaam bosbeheer
Het beheer van de lJzeren Man gericht op duurzame instandhouding met bijzondere
aandacht voor de versterking van natuur- en belevingswaarden.

Uitvoering/evaluatie

Het Werkplan 2019 wordt gerealiseerd en afgerond voor het einde van 2019. In de tweede
helft 2019 wordt het Werkplan 2O2O opgesteld.

Comm u n icatie/ partici patie

Het werkplan 2019 voorziet in communicatie met bezoekers van de lJzeren Man overde
aanstaande werkzaamheden: specifiek op de onderdelen Bosverjonging en de
werkzaamheden rondom de vennen Eendenven en Zwanenven.

Voor geïnteresseerden organiseert de gemeente een excursie. Het Werkplan 2019, wat
deels al is uitgevoerd, wordt toegelicht. Tijdens de excursie haalt de gemeenten input op
voor het Werkplan 2020.

In een persbericht worden geïnteresseerden uitgenodigd deel te nemen aan de excursie
over de uitvoering van het Werkplan 2019 en over het nog op te stellen Werkplan 2020

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Kruijsdijk
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Renata Bruinsma
Werner Mentens

Extern:
Bosgroep Zuid Nederland

Bijlagen:

Werkplan 2019
Concept persbericht
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