
Inspreken door Stichting Groen Weert in de raadsvergadering 13-03-2019 n.a.v. de kap 
IJzeren Mangebied.

Geacht college en raadsleden,

De huidige bosbeheerswerkzaamheden uitgevoerd door de Bosgroep roepen voor de zoveelste maal 
grote irritatie op bij de burgers van Weert en andere  natuurgenieters. Al in 2010 heeft SGW de veel 
te forse ingrepen door de Bosgroep in het IJzeren Man-gebied aangekaart. Er is in 2011 een Visie 
onderhoud bospark de IJzeren Man bij de wethouder neergelegd. Er zijn helaas geen afdoende 
maatregelen genomen want de forse ingrepen door de Bosgroep hebben zich de afgelopen jaren 
gewoon herhaald, op protesten werd niet ingegaan. In 2013 herhaalde de te forse ingreep zich weer. 
Na indiening van een hernieuwde Visie in 2013 werd beloofd dat SGW inspraak zou krijgen op de 
nieuwe uitvoeringsplannen gezien het feit, dat in 2015 een nieuw contract zou worden aangegaan. 
Pas onlangs januari 2019 heeft SGW een concept Beheersvisie 2015-2020 van wethouder Van den 
Heuvel ontvangen. Uiteraard is de visie weer door de Bosgroep zelf geschreven zonder enige 
inbreng van de Weerter burger. Het verbaast ons in hoge mate dat daar een doelstelling in 
geschreven staat dat er 2.877 M3 hout geoogst moet worden om zodoende € 39.195 op te brengen. 
“Veiligheid” en “natuur” wordt hier in de doelstellingen niet genoemd. De IJzeren Man wordt 
blijkbaar gezien als een productiebos en niet als een bospark waar Weerter mensen kunnen genieten 
van een grote diversiteit aan verschillende natuurwaardes, als een belevingsbos met een grote o zo 
gewenste biodiversiteit, waar rustplekken zijn voor dieren en vogels en insecten hun voeding 
kunnen vinden, met staande dode bomen met spechtgaten, met rottende boomstammen vol met 
paddenstoelen enz. enz..   

Weert schermt nog steeds graag met de titel Groenste regio van de wereld. Maar in de praktijk is het 
bedroevend om te zien hoe Weert met haar groen omgaat. In plaats van het beschermen van bomen 
en bos, blijft men maar kappen. Recent zagen we de massale kap in de Laurabossen, en nu de 
rigoureuze kap in het IJzeren Mangebied gebaseerd op houtkap, waarbij de dikste bomen geveld 
zijn. 
Hele stukken zijn daar kaalgekapt. Gewerkt is met zware machines. Het is een ravage. Grote delen 
van het bos zijn onherkenbaar. Het resultaat biedt een intens trieste aanblik zonder enige 
beslotenheid, met nóg meer zicht op de industrie aan de Lozerweg.
De huidige beheersactiviteiten van de Bosgroep druisen in tegen de huidige acties, gezien de 
klimaatverandering, om de CO2 uitstoot te verminderen. Bomen leggen CO2 vast en dus is het 
aanbevelingswaardig alleen noodzakelijk kap uit veiligheidsvoorzieningen toe te staan. Ook het 
zuiveren van bossen van zogenaamde vreemdelingen zoals Amerikaanse eik , lariks en 
Amerikaanse kers is een achterhaalde visie, gezien het feit dat deze vreemdelingen al enkele 
honderden jaren zijn gevestigd en zich uitstekend hebben aangepast. Laat het bos zijn gang gaan, de 
natuurwaarden en de natuurbeleving zullen enorm toenemen. 

Conclusie 

Stop de activiteiten van de Bosgroep in het IJzeren Man-bos, laat de slager niet zijn eigen vlees 
keuren, dus leg verantwoordelijkheden bij verschillende disciplines neer, beleid, uitvoering en 
controle dus splitsen en haal de perverse prikkel om zoveel mogelijk te kappen uit het contract met 
de Bosgroep weg.

En neem de “Visie onderhoud bospark de IJzeren Man” van 2013 door SGW serieus in het belang 
van de burgers van Weert en omstreken. We hopen dat dit de laatste keer is dat we voor het behoud 
van ons bospark in actie moeten komen. 


