
Inspreken door Willemijn Saaltink en Roger Otto  in de raadsvergadering 13-03-2019  n.a.v. de 
rigoureuze kap van gezonde bomen in natuurgebied de IJzeren Man 

Geachte college en raadsleden, 
 
In de afgelopen 10 jaar is het natuurplezier voor de wandelaars in de IJzeren Man schrikbarend achteruit  
gegaan. Sinds de Bosgroep het beheer uitvoert, zien de bezoekers jaar na jaar de prachtigste, oude bomen 
gekapt worden. Langs de kinderboerderij, langs de grote ven. Met aangereden dode eenden op de 
Kazernelaan de dag erna... Dit jaar is het dieptepunt met een slagveld aan ruim 850 prachtige, grote, dikke 
bomen. Veelal gezond volgens diverse deskundigen. Als vezelhout voor bouwmaterialen, paardenstallen 
en energiecentrales. Juist de bomen die het meeste CO2 opslaan, worden nu gebruikt als eenmalige 
energiebron. 15% vervuilender nog dan steenkool! Dit is zeer dubieus en er wordt over dit soort massale 
kap in Nederland al regelmatig grote zorgen geuit door diverse media. We hopen maar dat 
houtopbrengsten en subsidies niet de reden zijn geweest voor deze rigoureuze bomenkap in Weert! 
  
De Bosgroep geeft aan dat zij groot onderhoud pleegt wegens de stormschade van januari 2018, met focus  
op veiligheid. Echter, bij het einde van dit onderhoud zien we nog steeds scheve, omgewaaide en dode 
bomen en zijn er veel kaalgekapte stukken en sterk uitgedunde bosdelen ontstaan op plaatsen waar geen 
mens komt. Langs de paden zien we zelfs opnieuw loshangende takken, veroorzaakt door onlangs 
omgezaagde bomen! Doordat de wind nu vat heeft op de overgebleven, solitaire bomen verzwakken zij nu  
bij elke storm. En zijn er -zoals verwacht- de afgelopen dagen opnieuw veel bomen omgewaaid. De 
veiligheid is dus niet toegenomen, zoals de bedoeling was. Maar wel zijn er veel gezonde bomen 
verdwenen. 
 
De Bosgroep geeft ook aan dat biodiversiteit voorop staat. Maar hoezo is daar zoveel extra kap voor 
nodig? De natuur heeft zelf al gezorgd voor uitdunning. En daarbij zien we de afgelopen jaren dat op de 
kale stukken voornamelijk bramen en brandnetels komen, en geen mooie, nieuwe bomen. Tevens is de 
afgelopen jaren al een grote afname vastgesteld van allerlei vogelsoorten, ook beschermde, en hebben 
grotere dieren nu nergens beschutting meer. Ze zijn ernstig verstoord in hun leefomgeving. 
 
In de uitvoering zien we dat de Bosgroep ruw te werk is gegaan en zich onvoldoende heeft gehouden aan 
de gedragscode “Zorgvuldig Bosbeheer”. Zo is pal langs de beverburcht in de Eendenven een breed pad 
gemaakt met diepe sporen door de zware machines, waarover mensen nu wandelen. Zeer verstorend voor 
deze beschermde dieren.  
 
De bezoekers zijn ontzet door deze zoveelste rigoureuze kap en hebben in drie middagen tijd met 903 
mensen vrijwel unaniem onze petitie ondertekend tegen deze kap van gezonde bomen. Ze missen 
dierbare, oude bomen. En de intieme, dichte delen van het bos. Overal is doorkijk en verwoesting. De 
industrie aan de Lozerweg is nu dominant in zicht en gehoor tot ver in het bos. Veel ondertekenaars van 
de petitie zijn woedend en willen er voorlopig niet meer wandelen. Onder hen ook een ecoloog en een 
bosbouwer die ons hebben aangegeven dat deze kaalslag is doorgeslagen en funest voor de toekomst van 
het bos.  
 
Namens onze medeburgers roepen wij u op om ervoor te zorgen dat dit voor het laatst was! Dat nu zo snel 
mogelijk veel nieuwe bomen worden aangeplant. En dat de gemeente vanaf nu radicaal anders omgaat 
met de natuur waarvan zij de hoeder is. En dat kan, er zijn ook andere beheervisies. Zet de natuur op één. 
Grijp alleen in als het nodig is, wees selectief in het kappen. Laat het bos bijkomen en herstellen. Versterk 
verzwakte bomen waar dat kan! Verwijder langs de paden bij risico op veiligheid alleen die ene tak in 
plaats van de hele boom! Voorkom belangenverstrengeling waarbij één partij, in dit geval de Bosgroep, 



haar eigen werk creëert. En zorg bovenal dat u met de burgers en meerdere onafhankelijke deskundigen 
samenwerkt in gelijkwaardigheid. De burger brengt in wat haar beleving is, de deskundige kijkt vanuit de 
natuurbehoefte en de ambtenaar kent de regels en het budget. Van elkaar lerend kunnen zij samen afwegen 
wat het beste is voor het bos. Zodat het bos weer een bron wordt van beleving en ontspanning van ons 
allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 


