
 

Inventarisatie onderhoud groen onder agrariërs in gemeente Leudal 29-8-2019 

Waar Wat Waarom 
Slinkstraat te Heythuysen Bomen worden niet gesnoeid. 

Laaghangende takken. 
 

Schade aan machines en tractoren. 

Geusstraat te Heythuysen Bomen worden niet onderhouden. 
Opslag van boomstammen. 
 

Opslag is een belemmering voor het verkeer. 

Heide te Roggel 
 

Sloot zit vol met struiken en snoeiafval  

Hulmusweg en Hostertstraat te Haler 
 

Opsnoeien bomen en houtopstand  Schade machines 

Hollander, Aan de grave, Karreveld, Aan de 
Heibloem te Heide 
 

Achterstallig onderhoud. Laag hangende 
takken. 

Machines kunnen niet tot aan de perceelsgrens komen. 

Aan de Heibloem te Heide Takken groeien de weg over. Laag 
hangende takken. 

Gevaarlijke situatie en geen uitwijkmogelijkheden. Schade aan 
machines en voertuigen. 
 

Hoogstraat-Berbenstraat te Ell 
 

Bomen niet gesnoeid. Sloot al jaren niet 
geveegd. Wildgroei van bomen en 
struiken. Overhangende takken. 
 

Schade machines en voertuigen. Verkeersveiligheid. 

Berbenstraat tot aan Brandvenstraat te Ell Overhangende takken percelen en weg 
 

 

Hoven-Heldenseweg (T-splitsing) te Neer 
 

Veel overhangende struiken/bomen. Onvoldoende zicht. Gevaar voor verkeersveiligheid. 
 

Dries-Brumholt (kruising) te Neer 
 

Veel overhangende struiken/bomen. Onvoldoende zicht. Gevaar voor verkeersveiligheid. 
 

Heldenseweg te Neer Vanuit het bos veel overhangende 
takken. 

Problemen voor hogere voertuigen (binnen wettelijk kader) 
 



 

 

Baexemerweg te Grathem 
 

Laag hangende takken Schade machines en voertuigen 

Arensbos te Heythuysen 
 

Laag hangende takken Schade machines en voertuigen 

Grathemerweg te Kelpen-Oler 
 

Laag hangende takken Schade machines en voertuigen 

Horckerstraat en Reindersstraat te Baexem 
 

Laag hangende takken Schade machines en voertuigen 

Hunselerdijk te Grathem 
 

Overhangende en laaghangende takken. 
Dode takken. 

Minder opbrengst percelen. Loonwerker heeft gewas onder 
bomen niet kunnen oogsten. Verkeersveiligheid door plotseling 
vallende takken. Schade aan machines en voertuigen. 
 

Heide en Schansdijk te Roggel Aangeplante bomen maar ook bestaande 
bomen worden niet onderhouden. 
Overhangende takken. 
 

Verkeersveiligheid. Overlast op percelen. 

Graetheideweg te Kelpen-Oler Bomen staan dicht op de weg met veel 
uitgegroeide takken.  
 

Gevaarlijke situaties → verkeersveiligheid 

Heideweg te Baexem 
 

Laaghangende takken Bereikbaarheid percelen en schade machines en voertuigen. 
 

Sint Elisabethsdreef te Haelen 
 

Overhangende en laaghangende takken Geen uitwijkmogelijkheden. Gevaar voor verkeersveiligheid. 

Roggelseweg te Haelen 
 

Overhangende en laaghangende takken Geen uitwijkmogelijkheden. Belemmering zicht. Gevaar voor 
verkeersveiligheid. 
 

Kanaaldijk te Neer 
 

Dichtgroeien van wegen door bomen en 
struiken. 
 

Bereikbaarheid percelen wordt bemoeilijkt. 

Spaanse baan te Heibloem Dichtgroeien van wegen door bomen en 
struiken. 

Bereikbaarheid percelen wordt bemoeilijkt. 



 

 

Blenkert te Roggel en Roligt te Heythuysen 
 

Aangetaste bomen met veel dood hout. 
Laaghangende takken. 
 

Als het een keer flink waait valt het dood hout uit de bomen. 
Gevaar voor verkeersveiligheid.  
 

Strubben-Hoek te Roggel Laaghangende takken  Oogstmachines en vrachtwagens ondervinden hinder en 
werkzaamheden worden bemoeilijkt. 
 

Brumholt te Neer Veel dode bomen/ of bomen met dood 
hout. 
 

Takken vallen er plotseling vanaf en/of bomen vallen bij storm 
en wind om. Overlast en risico verkeersveiligheid 

Hoven te Neer Laaghangende takken. Onvoldoende 
hoog gesnoeid. 
 

Schade machines en voertuigen. 

Fort te Neer 
 

Veel doden takken in de bomen Vallen bij wind eruit. Risico verkeersveiligheid voettuigen en 
ook fietsers 
 

Vlaas-Rieterweg te Neer Laaghangende takken. Takken en 
begroeiing over de weg 
 

Onoverzichtelijke situaties. Ook bij in en uitritten. Hoge 
voortuigen kunnen niet onder de bomen door zonder schade 
op te lopen. 
 

Dries-Sterrenbosweg (kruising) te Neer Bomen onderlangs niet gesnoeid. 
 

Beperkt zicht waardoor gevaarlijk kruispunt. Is een fietsroute. 

 

Algemene opmerkingen 

• Bermen worden te weinig en slecht gemaaid zodat men het zelf uitvoert of laat uitvoeren. 

• Bomen worden niet gesnoeid 

• Nieuwe aanplant Eiken in relatie tot processierups 

• Slechte bomen worden niet verwijderd  

 

Buiten opmerkingen over groenbeheer ook veel opmerkingen over slechte kwaliteit buitenwegen. Voornamelijk slechte wegkanten wat leidt tot onveilige 

situaties. Niet alleen voor agrariërs maar ook andere verkeersdeelnemers zoals fietsers. 


