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Kort verslag 

 

• Hans Corsten heet iedereen welkom.  

• Het verslag wordt besproken. Alle reacties en alle input is als bijlage aan het verslag toegevoegd. 

Het verslag met bijlage wordt vastgesteld. 

• Er is een korte presentatie die wordt meegezonden dit verslag. 

• De beheerovereenkomst gaat alleen over de percelen van de bosaanplant en de direct 

aanliggende percelen.  

• De beheerovereenkomst wordt aangevuld met een actielijst. Waar, wanneer, wie en hoe wordt 

de beheerovereenkomst uitgevoerd.  

• Waar: Op de percelen in het veld/terrein en op de percelen direct grenzend aan de bosaanplant. 

Hierbij worden ook de bermen van de gemeente bedoeld die grenzen aan de bosaanplant. Er 

wordt opgemerkt dat het probleem van Jacobs Kruiskruid bij akkerbouwpercelen minder relevant 

is dan bij graslandpercelen. 

• Wanneer: 1) Bij de vooraanplant dus bij de inrichtingsmaatregelen. 2) Voordat overlast ontstaat 

3) Rondgang in de zomer langs de bosaanplant door een afvaardiging vanuit de vergadering. 

• Wie: Meldingen van overlast kan iedereen doen uit de groep of die een perceel heeft grenzend 

aan de bosaanplant. De uitvoering doet ieder op zijn eigen perceel. Voor de meldingen maken we 

gebruik van een Whatsapp – groep. Hierin komt naast Natuurmonumenten (Robin en eventueel 

nog iemand van Natuurmonumenten), iedereen die een perceel heeft grenzend aan de 

bosaanplant en de mensen uit deze groep. 

De rondgang in de zomer wordt gedaan door Werner, Robin, Heidi, Giedo en Irma 

(verslaglegging). Via de Whatsapp of aan de deelnemers van de rondgang kunnen van te voren  

zaken worden aangedragen. 

• Hoe: Plukken, maaien of andere bewerkingen. Dit is afhankelijk van de plek van de overlast. 

Hierbij wordt getracht 50 meter zo veel mogelijk vrij te houden en daarachter niet te  laten 

woekeren. Het zorgen van een dichte zode is belangrijk.   

Hoe: Er komt een jaarlijkse evaluatie direct na het seizoen. Hierbij zijn aanwezig de groep zoals 

aanwezig bij dit overleg. Verder vertegenwoordigt Giedo de gebruikers van de percelen grenzend 

aan de bosaanplant van 4, 5 en 6. Knelpunten en problemen die we in het afgelopen jaar zijn 

tegengekomen proberen we op te lossen tijdens de evaluatie. Dit kan leiden tot het eventueel 

aanpassen van de werkwijze. 

• De gemeente geeft aan dat ze momenteel bezig zijn met een uitvraag voor het bermenbeheer. 

Ook hierbij wordt aandacht besteed aan probleemonkruiden zoals Jacobs Kruiskruid. 

• De wethouder geeft aan dat we samen verantwoordelijkheid moeten nemen. Niemand is hierbij 

scheidsrechter. Hierbij staat voorop dat we samen verder willen. 

Onderwerp  Overleg beheerovereenkomst 

Datum 21 januari 2022 

Tijdstip 13.30 – 15.30 uur 

Locatie Gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, Weert, Groenkamer 

Aanwezig Hans Corsten, Werner Mentens, Bert Vergoossen, Giedo Indenkleef, 
Heidi van der Pol, Frank Baselmans, Robin Peeters, Wiel Peters, Willie 
Peters, Wiel Smeets, Henk van de Loo en Irma Schmitz.  
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• Er wordt opgemerkt dat het niet alleen Jacobs Kruiskruid is dat je tegen kan komen in 

het veld. Als er zich iets anders voordoet kunnen we gezamenlijk kijken waar dit moet 

landen. 

• Er wordt geconstateerd dat je het niet overal eens hoeft te zijn met elkaar. 

De masterclass Jacobs Kruiskruid en andere plaagkruiden laat helaas op zich wachten. De 

personen vanuit Louis Bolk Instituut en WUR mogen i.v.m. Corona nog niet op locatie. Uit de 

masterclass zal een Lerend Netwerk ontstaan en gemeentebreed worden toegepast. 

• De factsheet gaat uit de beheerovereenkomst. 

• Het algemeen gevoel is dat er nog zorgen zijn over het proces maar de insteek is positief. Er is 

een basis voor vertrouwen gelegd om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. 

• Het volgende heeft niets met de beheerovereenkomst van doen maar hierover is even van 

gedachte gewisseld. Het project wildraster ligt bij de LLTB en de provincie. Vraag is of er 

voldoende subsidie aanwezig is bij de provincie. Vlechtheggen bieden misschien een 

mogelijkheid. Kans is dat hiervoor wel geld aanwezig is.  

• Hans sluit de vergadering. 

 

Afspraken: 

1 Verslag wordt 21 januari rondgestuurd met de aangepaste beheersovereenkomst. 

2 Reageren op verslag en beheerovereenkomst uiterlijk 24 januari 

3 Giedo Indenkleef maakt een whatsapp groep 

4 Gemeente Weert organiseert masterclass (medio maart/april) 

 


