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Aan:  Natuurmonumenten  

 Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert 

 

 Met een afschrift aan B&W en de raadsleden Gemeente Weert  

 

Van: Stichting Groen Weert 

 

 

Datum: 30-09-2020 

 

Betreft: Bezwaar kap moeraseiken Kettingdijk 

 

 

Beste 

 

Tijdens het overleg op 11 september jl. op uw regiokantoor te Swartbroek brachten jullie ook de,  uit 

veiligheidsoverwegingen voorgenomen kap van de laan van moeraseiken aan de kettingdijk ter sprake. 

Na het rooien van deze laan zou er geen herplant meer plaatsvinden aangezien er voldoende ondergroei 

aanwezig zou zijn. We hebben toen te kennen gegeven dat we de situatie bij de Kettingdijk zullen 

opnemen. 

We zijn naar bomen langs de Kettingdijk gaan kijken. Het gaat over een bomenlaan vanaf 150m op de 

Kettingdijk over een lengte van 1 km tot bij de voormalige boerderij. We constateren dat er enkele 

moeraseiken afgestorven is. Voort staat er nogal dood hout (takken) aan de onderzijde van de stammen, 

maar ook verspreidt in de bomen. 

Ook is te zien dat het grondwaterpeil aan de linkerzijde (gezien komende van de Bocholterweg) erg 

hoog staat. Het waterpeil is met de uitvoering van Smeetshof/Wijffelterbroek vanaf 2003 verhoogd. Er 

zijn daarna in het gebied tussen de Kettingdijk en de Emissaire (lossing) veel bomen afgestorven. Ook 

activiteiten van bevers hebben hiertoe bijgedragen. 

Aan de rechterzijde is in 2012 begonnen om in de verworven landbouwgebieden de waterhuishouding 

aan te pakken. In 2014 is veel met fosfor en stikstof vervuilde grond door Kuypers zand en grindbedrijf 

afgevoerd naar het zgn. Blauwe Meertje. In 2015 zijn deze werkzaamheden afgerond. Bij die 

natuurontwikkelingsactiviteiten zijn toen veel beuken, populieren en sparren gekapt.  

Plaatselijk hebben de bomen langs de Kettingdijk nu maar een groeiplaats van ca.0,5m tot het 

grondwater. 

De snel toegenomen verhoging van het grondwater, waarop de  moeraseiken zich niet tijdig hebben 

kunnen aanpassen, is vermoedelijk de hoofdoorzaak van de verminderde kwaliteit. We hebben dit ook 

gezien bij het Weerterbos, waar door het Limburgs landschap het grondwaterpeil in enkele jaren tijd 

flink verhoogd werd. Buiten de sparren en populieren hebben honderden monumentale eiken toen het 

loodje gelegd. Onder druk van particuliere bosbezitters is het grondwaterpeil toen verlaagd om het 

daarna in kleine stapjes jaarlijks iets te verhogen. De bossen zien er nu weer redelijk gezond uit. 
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Met het oog op de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze laan achten wij 

het van belang dat er zoveel mogelijk bomen behouden blijven. Daarbij komt nu nog dat in het kader 

van de wijzigende klimaatsveranderingen de opvang van CO2 van groot belang is. Hiertoe draagt de 

laan in belangrijke mate bij. 

 Ook is het niet te verkopen dat Natuurmonumenten ca 330 bomen gaat kappen en gelijktijdig met de 

gemeente Weert 42ha bos met provinciale subsidie gaat aanplanten. Deze voorgenomen aanplant moet 

nog aanslaan en mogelijk nog plagen overwinnen om bij te kunnen dragen aan de opname van CO2. 

 

 Aan de moeraseiken nooit onderhoud gepleegd. De bomen staan vrij dicht bij elkaar waardoor de 

onderste takken geen licht krijgen en afsterven. Deze takken hadden al eerder verwijderd moeten 

worden.  

Taksterfte is eigen aan de moeraseiken. In de Graafschap Hornelaan te Weert staan 55 jaar oude 

moeraseiken. De onderste takken zijn vanwege het verkeer steeds verwijderd. Hogerop zit veel dood 

hout. Ondanks het drukke verkeer zijn er nooit zware takken uit de bomen gevallen. Bij deze bomen 

speelt niet het hoge grondwaterpeil zoals bij de Kettingdijk.  

 

Voor het behoud en een duurzame instandhouding van de bomenlaan stellen we het volgende voor: 

- Het waterpeil laten zakken nabij de Kettingdijk. Dit niet alleen voor de moeraseiken maar ook voor 

alle andere bomen die er staan. Ook zomereiken zullen uiteindelijk het loodje leggen. Na herstel van de 

bomen na vijf a tien jaar, is het waterpeil weer iets te verhogen. De bomen moeten echter ten minste 

0,6m boven het grondwaterwaterpeil blijven staan. 

 - De dode bomen verwijderen en herplanten  

-  De dode takken eruit halen (zitten vooral onder in bomen). 

- Mochten bovengenoemde ingrepen onvoldoende blijken dan zou men, om de lichtval op de volledige 

kronen te verhogen de bomen van mindere kwaliteit er tussen uit kunnen kappen zonder grote gaten te 

laten vallen in de bomenlaan. 

 

Naar verwachting kunnen de bomen, na bovengenoemde maatregelen, nog meer dan 100 jaar mee. 

Mocht onverhoopt b.v. door plagen de bomen alsnog gekapt moeten worden dan is het voor ons van 

zelfsprekend dat er ook herplant plaats vindt. Aan de linkerzijde zijn plaatselijk wel bosschages 

aanwezig die tot bomen kunnen uitgroeien. Echter aan de rechterzijde is herplant zonder meer 

wenselijk. Zo mogelijk met een variatie aan boomsoorten die tegen een hoger waterpeil kunnen. 

Ook willen we erop wijzen dat voor de kap de Wet Natuurbescherming (oude Boswet) van kracht is. 

 

Mogelijk dat we in een constructief gesprek tot een aanvaarbare oplossing kunnen komen waarbij 

maximaal rekening wordt gehouden met de klimaatverandering en de biodiversiteit. 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter SGW                                                            Zie bijlage 1 Fotorapportage Kettingdijk 
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Bijlage 1; Fotorapportage Ketttingdijk d.d. 27-09-2020  en 29-09-2020 

De moeraseikenlaan begint na ca 150 m vanaf de Bocholterweg en loopt door tot de voormalige 

boerderij over een afstand van 1 km. De kap betreft ca. 330 moeraseiken. 

 

Foto 1; een algemeen beeld van de kronen van de moeraseiken    (Foto ) 

 

Foto 2 Links het nieuwe natuurgebied. Te zien is dat de bomen veel geleden hebben (foto )   
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Foto 6 (met rechts het 

nieuwe natuurgebied) 

Daar waar de bomen wat 

luchtiger staan is de 

kwaliteit ook veel beter. 

(foto ) 

Foto 3 (met in de verte links de 

boerderij) 

Mede door gebrek aan licht zijn 

de onderste takken van de 

moeraseiken afgestorven. 

(foto ) 




