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Beheerafspraken naar aanleiding van bosontwikkeling te Weert.

De Gemeente Weert, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het 
regiobestuur van LLTB spreken, vanuit overleg met de werkgroep Jacobskruiskruid, als volgt 
met elkaar af:

Aanleiding:
- Tijdens de raadsvergadering d.d. 23 september 2020 is een verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning voor natuur- en 
bosontwikkeling op 13 percelen in de gemeente Weert. Daarbij is via een aangenomen 
motie opgeroepen om aan de initiatiefnemer strikte voorwaarden op te leggen over het 
beheer van de te ontwikkelen percelen, met name de bestrijding van onkruiden.

- De beheerafspraken hebben tot doel overlast door onkruidzaden en wildschade als 
gevolg van de ontwikkeling te beperken.

Uitgangspunten:
- Het convenant tussen Natuurmonumenten en Gemeente d.d. 13 mei 2020 is van 

toepassing en de voorwaarden vanuit de Provincie Limburg vanuit het 1-
miljoenbomenplan.

- De gronden worden voor een periode van ten minste 30 jaar als bos- en 
natuurgebieden in stand gehouden.

- De gronden dienen toegankelijk te zijn voor bezoekers en recreanten.
- Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

aanplant. 
- Er is gesproken met de LLTB over het project; zorgen en aandachtspunten zijn waar 

mogelijk verwerkt in deze beheerafspraken.
- Als gevolg van het overleg over de beheerafspraken is de werkgroep 

Jacobskruiskruid*) opgericht waarin Natuurmonumenten, LLTB, agrariërs en 
gemeente Weert zitting hebben. Deze werkgroep geeft uitvoering aan deze 
beheerafspraken. 

De beheerafspraken zijn opgesplitst in inrichtingsmaatregelen, maatregelen in de beheerfase, 
overleg, monitoring en procesafspraken voor de langere termijn.

De afspraken hebben tot doel overlast te beperken, daarnaast om te komen tot een betere 
afstemming om een werkbare situatie te creëren in de overgang tussen natuur en agrarische 
gebieden. 

Deze afspraken hebben betrekking op de percelen vermeld in de omgevingsvergunning waar 
de aangenomen motie betrekking op heeft. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de 
kadastrale percelen gemeente Weert, sectie AH, nummers 1, 6, 15, 145, 164, 165 en 190 en 
sectie Q nummer 63, gelegen in de omgeving van de Laurabossen, sectie AF nummers 107 en 
300, gelegen nabij de Heltenbosbrug, sectie AG nummer 90, gelegen in het Wijffelterbroek, 
sectie AC nummer 144, gelegen in de Krang en Stramproy, sectie G nummer 157, gelegen in 
het Stramprooierbroek. 
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Afspraken gelden ook voor de bermen grenzend aan de percelen van de bosaanplant.

Inrichtingsafspraken:
- Voormalige agrarische percelen worden ingezaaid met klaver. Op terreinen met een 

bestaande vegetatie of grasmat wordt er naar gestreefd om een gesloten zode te 
ontwikkelen en te behouden. 

- De randen in de overgang naar agrarische percelen (3-5m) worden dichter beplant 
met struweelbeplanting om ongewenste verwaaiing en vestiging van kruiden te 
voorkomen. 

- Er vinden geen werkzaamheden (grondbewerkingen en oogst) plaats die 
verspreiding van knolcyperus naar naastgelegen percelen in de hand werkt.

Afspraken over het beheer:
- De plantvakken worden voorlopig niet in begrazingsbeheer genomen om de 

aanplant kans te geven zich te ontwikkelen en om de omstandigheden ongunstig te 
houden voor pionierssoorten als distel en Jacobskruiskruid (voorkomen 
bodemschade). 

- Mogelijk volgt inzaaien met een kruidenrijk maaisel in de beheerperiode als proef om 
sneller een gesloten zode te creëren. Hiervoor moet eerst de situatie in het 
groeiseizoen beoordeeld worden om noodzaak en wenselijkheid te bepalen.

- Binnen een afstand van 50 m tot agrarische percelen wordt zaadverspreiding van 
Jacobskruiskruidplanten voorkomen, op het overige deel van het perceel wordt er 
voorkomen dat deze gaat woekeren. De omvang wordt in het terrein bepaald in 
overleg tussen de terreinbeheerder en de aanpalende agrariër. 

- Daar waar mogelijk betrekt Natuurmonumenten agrariërs in de uitvoering van 
beheermaatregelen (in loonwerk).

- Nabij de erfgrens worden groeiende hoog opgaande bomen die voor nadelige 
schaduwwerking op landbouwgewassen zorgen verwijderd of gesnoeid.

- Als er andere vormen van overlast, anders dan Jacobskruiskruid zich voordoen 
wordt dit in overleg gebracht en wordt bepaald hoe en waar hiermee omgegaan 
moet worden. 

- In overleg met de aangrenzende grondeigenaar en Wildbeheereenheid (WBE) wordt 
meegewerkt aan het beperken van overlast door wilde zwijnen en ganzen. Met 
monitoring, structureel overleg en gebiedsgerichte acties kan maatwerk geleverd 
worden. Zo wordt op de grens van percelen AH 145, AH 164 en AH165 door middel 
van een raster everzwijnen geweerd. Voor de rest van het gebied wordt een project 
voorbereid door LLTB om een wildwerend raster te plaatsen. 

- De afspraken in de beheerperiode worden aangegaan tot de bosaanplant de 
ontwikkeling van de kruidenlaag heeft ingenomen, ingaande vanaf het jaar van 
aanplant van de betreffende percelen.

Overleg en evaluatie:
- Met elkaar binnen de werkgroep constateren waar overlast gaat ontstaan en 

afspraken maken om zich in te spannen om overlast te voorkomen en hierin 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.

- Voor de controle tijdens beheer en uitvoering wordt een app-groep opgericht waarin 
agrariërs, gemeente en natuurmonumenten vertegenwoordigd zijn. Hierin kunnen 
meldingen van overlast, de uitvoering en het opvolgen van de afspraken, waarvan 
verslag gemaakt wordt, aangegeven worden. 

- Controle en het signaleren door iedereen belanghebbend bij de percelen rondom de 
bosaanplant via een daarvoor bedoelde app-groep. De frequentie is te bepalen op 
basis van het ontwikkelstadium van Jacobskruiskruid, dit met als doel om verdere 
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ontwikkeling (het in bloei komen en de verspreiding van zaden) te beperken. 
Hiermee te beginnen begin van de zomerperiode 2022. 

- Jaarlijks, te beginnen direct na het groeiseizoen van 2022 een evaluatie vanuit het 
veld organiseren om de mate van overlast in beeld te brengen en om maatwerk daar 
waar nodig af te spreken, de afspraken vast te leggen en op te volgen. 

- Jaarlijks de evaluatie vanuit het veld bespreken met de werkgroep Jacobskruiskruid 
en zo nodig de beheerafspraken hierop aan te passen.

- Na 6 jaar tijdens de jaarlijkse evaluatie nagaan of de beheerafspraken moet worden 
voortgezet voor de duur van 3 of 6 jaar.

Afspraken lange termijn
- Opstarten breder beheeroverleg binnen PiO Weerterland (Weert, Nederweert en 

Leudal) met o.a. LLTB, Terreinbeheerders, Waterschap Limburg, gemeenten.
- In het gemeentelijk maaibeheer de bestrijding van plaagkruiden in bermen opnemen.
- Kennis ontwikkelen door middel van het organiseren van een masterclass. Deze 

kennis zal gemeentebreed worden gedeeld en ontwikkeld en eveneens 
gemeentebreed worden toegepast. Voortschrijdend inzicht vanuit de kennisvergaring 
wordt ingebracht in het overleg.

Actielijst behorende bij beheerafspraken

Procesafspraken over de uitvoering.

- Verslag van de afspraken in het veld
- Opvolging van afspraken
- Jaarlijkse evaluatie van het beheer
- Meldingen via de app-groep

Actielijst:

Volgnr. Wat Waar Wanneer Wie Hoe
1 Onderlinge 

communicatie
nvt Februari 2022 Giedo Indenkleef Oprichten app-groep 

Jacobskruiskruid
2 Organiseren 

Masterclass
Nader te bepalen Maart -april 

2022 (corona)
Gemeente In samenwerking met Louis 

Bolkinstituut en Milieufederatie 
en WUR en iemand met 
veterinaire kennis

3 Reactie op verslag 
overleg 21-01-2022

nvt op 24-01-2022 Werkgroep 
Jacobskruiskruid

Via mail

De in deze beheerafspraken opgenomen maatregelen en afspraken worden vastgelegd bij 
besluit van burgemeester en wethouders van Weert d.d. ………… en vormen de uitwerking van 
de motie van de gemeenteraad d.d. 23 september 2020 aangaande de omgevingsvergunning 
voor natuur- en bosontwikkeling op 13 percelen in de gemeente Weert.

Weert, …………………… 2022
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Vereniging Natuurmonumenten Gemeente Weert namens agrariërs 

Henk van de Loo 
Gebiedsmanager Wethouder regiobestuurder LLTB
Kempen - Midden Limburg

. . . . . . . . .




