
         

Bosconvenant Weert
 
ONDERGETEKENDEN:
 

1. Gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens verleend 
mandaat door de heer G. Gabriëls, Wethouder, hierna te noemen: "gemeente"

 

en

 
2. de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 

Noordereinde 60, 1243 JJ ’s-Graveland, kvk-nummer 40516730, ten deze 
vertegenwoordigd door T. Wams, directeur natuurbeheer, hierna te noemen:

“Natuurmonumenten”.

 

verder gezamenlijk te noemen ‘Partijen’;

 

Overwegende dat:
 Klimaatverandering en de invloed van het menselijk handelen een duidelijke stempel 

drukken op biodiversiteit en de bescherming van natuurlijke biotopen; 
 Bos- en natuurgebieden een belangrijke functie hebben in het behoud en de 

bescherming van deze natuurlijke systemen;
 Bossen essentieel zijn in het vastleggen van CO2 en een belangrijke buffer vormen in 

het opvangen van klimaatextremen;
 Grote aaneengesloten natuurlijke en inheemse bossen recreatief van bijzondere 

waarde zijn voor onze eigen inwoners en voor de vele toeristen in deze omgeving.
 Gemeente Weert de ambitie heeft opgepakt om de komende jaren 20 hectare nieuw 

bos te realiseren;
 Natuurmonumenten heeft aangeven dat grootschalige bosontwikkeling wenselijk is in 

aansluiting aan bestaande bosgebieden, zoals in de omgeving van de Laurabossen; 
 Natuurmonumenten in tegenstelling tot de gemeente, beschikt over een groot areaal 

(agrarische) gronden om bossen op cruciale plekken te ontwikkelen;
 Natuurmonumenten als terreinbeheerder beter is geplaatst om bossen aan te 

planten en te beheren en zich bereid heeft verklaard om samen met de gemeente 
deze ambitie te realiseren.  

 
komen overeen als volgt:



 

 
Artikel 1         Realisatie bosgebied
 

 Op de percelen van Natuurmonumenten, kadastraal bekend als: 
 gemeente Weert, sectie AH nr. 6, groot 4.43.41 ha 
 gemeente Weert, sectie AH nr. 15, groot 8.14.48 ha
 gemeente Weert, sectie AH nr. 145, groot 6.22.23 ha

 Op perceel van gemeente Weert, Vetpeelweg, perceel WEE01 AH190, groot 2.30.88 
ha.

 
En percelen – onder voorbehoud van privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar – 
 Gemeente Weert, sectie Q nr. 63, groot 5.46.50 ha
 Gemeente Weert, sectie AG nr. 90, groot 3.15.72 ha
 Gemeente Weert, sectie AF nr. 300, groot 0.52.70 ha
 Gemeente Weert, sectie AF nr. 107, groot 0.36.30 ha
 Gemeente Weert, sectie AC nr. 144, groot 2.14.99 ha

 
zoals op de aan deze overeenkomst gehechte en door beide partijen ondertekende 
situatietekeningen gekleurd is aangegeven, realiseert Natuurmonumenten onder de 
voorwaarden als opgenomen in dit convenant 10 hectare bosgebied binnen een termijn 
van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

 
Bovendien zullen Partijen zich inspannen om nog eens 10 hectare bosgebied te realiseren 
binnen een termijn van 4 jaar vanaf de datum van deze overeenkomst.

 
Artikel 2         Betaling

 
1. Gemeente levert een bijdrage van € 25.000,= (incl. BTW) per hectare als bijdrage in 

bosontwikkeling als bedoeld in artikel 1. 
2. De betaling van de gemeente aan Natuurmonumenten geschiedt op basis van 

werkelijk gerealiseerde hectares bos. 
3. Natuurmonumenten zal gemeente bij realisatie van, naar keuze van 

Natuurmonumenten, een of meerdere gerealiseerde hectares van de in artikel 1 lid 1 
bedoelde eerste 10 hectares een bevestiging sturen waarna de gemeente haar 
bijdrage voor de betreffende hectares binnen 30 dagen na de bevestiging voldoet aan 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten kan aldus ook tussentijdse facturen per 
gerealiseerde hectare sturen.

4. De betaling voor de hectares waarvoor Partijen de in artikel 1 lid 1 bedoelde 
inspanningsverplichting zijn aangegaan, worden alleen gedaan indien daarover 
nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. De totstandkoming daarvan is onder 
andere afhankelijk is van beschikbare financiële middelen.

5. Gemeente bereidt een aanvraag voor provinciale voor cofinanciering van 
voornoemde € 25.000,= per hectare waaraan Natuurmonumenten waar nodig en 
mogelijk haar medewerking verleent.
 

 
Artikel 3         Bestemming/gebruik



 
1. De planologische bestemming van de gronden dient in overeenstemming met het 

gebruik verankerd te worden.
2. Gemeente draagt voor eigen rekening zorg voor de benodigde (planologische) 

procedures en vergunningen ten einde de genoemde verankering te realiseren en 
zodat in het najaar van 2020 over kan worden gegaan tot de realisatie van de 
bosontwikkeling. Waar nodig zal Natuurmonumenten hieraan haar medewerking 
verlenen.
 

 
Artikel 4         Bijzondere bepalingen.
 

1. Natuurmonumenten zal de gronden gedurende een periode van ten minste 20 jaar 
als natuur- en bosgebieden onderhouden en is verantwoordelijk voor het gehele bos- 
en natuurbeheer.

2. Natuurmonumenten draagt er zorg voor dat de percelen waarop met de in dit 
convenant bedoelde bijdrage van gemeente bos is gerealiseerd, tussen zonsopkomst 
en zonsondergang toegankelijk worden voor bezoekers van de gebieden in verband 
met educatie en diverse vormen van recreatie conform de gebruikelijke 
openstellingsvoorwaarden die Natuurmonumenten daarvoor hanteert. 

3. Partijen zullen regelmatig overleggen over de gewenste recreatieve routes door of 
langs de gebieden, met als uitgangspunt minimaal het huidige aanbod te handhaven. 
Eigenaar heeft de mogelijkheid om in het kader van goed beheer bepaalde delen van 
het gebied voor kortere of langere tijd uit te zonderen van openbare 
toegankelijkheid. Hieromtrent zal vooraf overleg plaatsvinden met de gemeente.

 

 

 

                                                                    
 
 
Weert, 
 
 
namens de gemeente Weert,                        namens Natuurmonumenten,


