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Grootschalige aanplant erven Nederweert en Weert
Particulieren, agrariërs en andere ondernemers in de buitengebieden van Nederweert en
Weert komen dit jaar in aanmerking voor de gesubsidieerde aanplant van erven in het
buitengebied. Bij de campagne Planten Nu gaat het om de aanleg van groenstroken,
bosjes, bomen langs wegen of paden, alleenstaande bomen of heggen en
hoogstamboomgaarden. Voor bewoners is deze campagne een uitgelezen kans voor de
aanplant van authentiek groen. Met deze regeling kan er gewerkt worden aan een
verfraaiing van het landschap en de groene verbindingswegen.
De campagne is een initiatief van de combinatie Ark-Habitura-Van Soest. De stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) tekent voor de uitvoering in
het kader van het project Kempenbroek. Hier werken diverse partijen al een tijd aan het
grensoverschrijdend herstel van landschap en natuur in combinatie met de versterking van
de recreatiewaarden.
Karakteristiek gezicht
Door deelname kunnen particulieren en bedrijven
in het buitengebied op een buitengewoon
aantrekkelijke wijze hun (groene) leefomgeving
opknappen. Door streekeigen groen te gebruiken,
krijgt het landschap zijn karakteristieke gezicht
terug. Het gaat bij de regeling dus niet om
coniferen, dennen en sierplanten. Gebouwen
worden op deze wijze prettig ingepast in de
omgeving. Bovendien vormt de erfbeplanting een
visitekaartje voor bewoners en bedrijf. Verder schept het groen privacy en biedt het
bescherming tegen zon en wind.
Die het eerst komt…
Op basis van een door een landschapsarchitect opgesteld beplantingsplan wordt de
beplanting voor de deelnemers gerealiseerd. De eigen bijdrage van de eigenaar bedraagt
twintig procent van de kosten. De eigenaar moet hiervoor wel tijdig de grond geschikt
maken. Verder verplicht hij/zij zich tot de duurzame instandhouding van het groen.
Deelnemers aan de campagne worden dan ook geïnformeerd over de noodzaak tot geregeld
onderhoud. Voor de regeling geldt: die het eerst komt, die het eerst maalt.

Verfraaiing landschap
Met deze inrichting- en beplantingsactie
Planten Nu wordt gericht gewerkt aan de
verfraaiing van het landschap en de groene
verbindingswegen in Weert en Nederweert.
Deelnemers aan de campagne leveren niet
alleen een positieve bijdrage aan het herstel
van de biodiversiteit, maar ook aan het
herstel van het lokale erfgoed en de
beleefbaarheid van het groen.
Info
Wilt u meer informatie en/of aanmelden? U kunt bij de IKL terecht voor vragen,
www.ikl-limburg.nl of tel. (0475) 386430. Mevrouw I. Schmitz van gebiedsbureau Weert,
Nederweert, Leudal kan u ook meer vertellen over de regeling, tel. (0495) 575613.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen mail dan naar
reco.schmitz@weert.nl

