
Vraag: 

Naar aanleiding van de bomenkap Ijzeren Man gebied en de uitleg hierover in het voorjaar en de 

vragen die hierover door onze fractie zijn gesteld tijdens de wandeling aan mensen van de bosgroep.  

In het najaar van 2019 zou men een gedeelte van het snoeiafval opruimen. Tevens zou men nog 

bomen weghalen die half omgevallen tegen andere bomen hingen of over paden.  Aangezien ik veel 

wandel in dit gebied heb ik dit in de gaten gehouden. Echter sinds de bomenkap in het voorjaar is er 

niets meer gedaan aan bovenstaand. Mijn vraag wanneer wordt dit uitgevoerd. 

  

Antwoord: 

De gemeente Weert voerde zeer recent werkzaamheden uit in het gebied van De IJzeren Man. Er is 

onderhoud uitgevoerd bij het Eendenven en het Zwanenven en de schapen zijn al door het gebied 

getrokken. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn alle geïnteresseerden uitgenodigd deel te 

nemen aan een excursie over het Werkplan 2019 en gevraagd input te leveren voor het Werkplan 

2020. 

  

Jonge klimaatbestendige bomen planten 

De gemeente wil boomsoorten planten die beter bestand zijn tegen de veranderende 

weersomstandigheden. Tijdens de excursie van 4 oktober hebben de tezamen deelnemers 

geconstateerd dat de bodem te droog is jonge om bomen te planten. gekozen is de aanplant tot het 

najaar 2020 uit te stellen, tenzij er op korte termijn heel veel regen valt en de hoeveelheid vocht in 

de bodem toeneemt. Tot die tijd gaat de natuurlijke verjonging door, met name in en nabij de 

beschutting van de achtergelaten takhopen. 

  

Aanleiding voor de jonge aanplant is de januaristorm 2018. Daarna heeft de gemeente bomen 

moeten kappen in het IJzeren Mangebied. Deze bomen zorgden namelijk voor een onveilige situatie. 

Door de opruimwerkzaamheden begin 2019 zijn kansen ontstaan om groepen jonge 

klimaatbestendige bomen te planten. Deze aanplant zorgt voor afwisseling in het bos met jonge en 

oude bomen en verschillende soorten. Dat maakt het bos aantrekkelijker voor planten en dieren, 

maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en klimaatverandering.  

  

Onderhoud Eendenven en Zwanenven 

De gemeente heeft deze week het toegangspad bij het Eendenven verbeterd en toegankelijker 

gemaakt. Ook is een kwart van de oever van het Eendenven opgeschoond door houtig opschot te 

verwijderen. Een beverdeskundige heeft vooraf onderzoek gedaan naar de effecten van deze 

geplande maatregelen. Het beheer is hierop aangepast en houdt zo het aanwezige leefgebied van de 

bever in stand. In het Zwanenven is de rietbegroeiing gefaseerd gemaaid, zodat het open water niet 

dichtgroeit met planten. 

  

Schapenbegrazing 

Afgelopen weekend graasden circa 250 schapen in het gebied. Deze kudde trok door het gebied en at 

daarbij grassen en kruiden. Een deel van deze grassen en kruiden blijft staan en is geschikt als 

overwinteringsplek voor insecten en kleine zoogdieren. Bovendien verspreidt de rondtrekkende 

kudde schapen verschillende zaden en insecten van het ene naar het andere natuurterrein.  

  

Sinds maandag trekt de kudde door naar de stad, om ook daar bepaalde bermen en percelen te 

maaien. Dat doen ze ongeveer 10 dagen, op verschillende locaties. Deze manier van ‘maaien’ is goed 

voor de natuur én heel leuk om te zien! 

  

Werkplan 2020 

Tijdens de excursie van 4 oktober is input opgehaald voor het onderhoud van de IJzeren Man in 

2020. De deelnemers bespraken hoe de communicatie met en het infomeren van betrokkenen 

bijdraagt aan het begrip voor de werkzaamheden in de IJzeren Man. Daarom wordt in het voorjaar 



ook een excursie over het Werkplan 2020 georganiseerd. Excursies en communicatie dragen volgens 

de deelnemers bij aan de waardering voor betrokken partijen, zoals de visvereniging die actief helpt 

met het dagelijks onderhoud. Tijdens de excursie zijn ook verbetervoorstellen gedaan voor de 

ecologische begeleiding, in aanvulling op de naleving van de Gedragscode Natuurbeheer. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Frank van Kruijsdijk 

 


