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Vanaf 2004 is ten behoeve van de bouw van Boschkens-0ost aan de Noord-Oost zijde van Boschkens een aantal

bomen gekapt.ln totaalis 21.000 m2 bos gekapt. Voor deze gekapte bomen is destijds een boscompensatieplan

opgesteld. lnmiddels is de stedebouwkundige verkaveling in Boschkens fase 4a en 6 veranderd, waarmee ook de

plekken van het gecompenseerde bos worden gewijzigd. ln deze nota wordt u voorgelegd in te stemmen met de

gewijzigde locatie van de boscompensatie.

ln te stemmen met het gewijzigde boscompensatieplan voor Boschkens en het nieuwe boscompensatieplan te

vertalen in de bestemmingsplannen voor Boschkens.
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Sanenvatting

ln de wijk Boschkens is ten behoeve van de woningbouw vanaf 2004 een aantal bomen gekapt. Voor deze

gekapte bomen geldt een herplantingsplicht, waarvoor een boscompensatieplan is opgesteld. lnmiddels is de

verkaveling voor Boschkens-West, fase 4a en 6 gewijzigd, waarmee ook de boscompensatielocaties gewijzigd

moeten worden. ln deze nota wordt een voorstel gedaan voor nieuw hoscompensatieplan.

l. lnleidins I Probleemschets

Vanaf 2004 is ten behoeve van de bouw van Boschkens-0ost aan de Noord-0ost zijde van Boschkens een

aantalbomen gekapt.ln totaalis 21.000 m2 bos gekapt. Voor deze gekapte bomen is destijds een

boscompensatieplan opgesteld. lnmiddels is de stedebouwkundige verkaveling in Boschkens fase 4a en 6
veranderd, waarmee ook de plekken van het gecompenseerde bos worden gewijzigd. ln deze nota wordt u

voorgelegd in te stemmen met de gewijzigde locaties van de boscompensatie.

2. Nadere toelichtinq (relevante (heleids)voorschriÍten I alternatieven met voorLnadelen en risico's)
ln het boscompensatieplan is voor de gekapte bomen in Boschkens Noord-0ost een compensatiefactor van 1,76

van toepassing. Het aantal m2 staat vast. ln totaal moet er in Boschkens 43.460 mz bos aangeplant worden:

36.960 m2 v00r de gekapte bomen in Boschkens Noord-0ost en 6500m2 v00r een aangekocht perceel aan de

Heiningenstraat (destijds: sectie E nummer 2526lwaaraan herplantingsverplichting is verbonden.

0p dit moment is er 22.500 mz aangeplant. ln overleg met onze specíalisten van Realisatie en Beheer is een

gewijzigd plan opgesteld voor de te planten 20.960 m2. Van 2005 tot en met 2008 is voornamelijk aan de

oostzijde van Boschkens aangeplant (zie bijlage 1). 0p vier plekken wordt de resterende 20.960 m2 aangeplant:

4525 m2 op de oude gemeentewerf in Boschkens, 4025 m2 op de locatie van de voormalige golfbaan, 2770 mz

in Boschkens fase 4a en 9760 m2 rond de Boschkamer, Boschkens fase 6 (zie bijlage 2 en 3).

Het boscompensatieplan is in 2004 opgesteld in overleg met LASER (nu overgegaan in de provincie). Over het
gewijzigde boscompensatieplan is geen overleg gevoerd met de provincie. De vertaling van het

boscompensatieplan vindt plaats in het bestemmingsplan. Elk bestemmingsplan gaat voor commentaar naar de

provincie. Daarmee wordt verondersteld dat in dit kader ook de boscompensatie wordt getoetst.

3. Personele{organisatorische consequenties
Geen.

4. Gonsequentlgq Middelen; Financiën (incl. dekking) I Facilitair
n.v.t.

5. Toekomstvisie
n.v.t.

6. (tatale) termiinen
n.v.t.

7. Gommunicatie en participatielinspraak

N.v.t.

8. Uoorgesteld besluit
ln te stemmen met het gewijzigde boscompensatieplan voor Boschkens en het nieuwe boscompensatieplan te

vertalen in de bestemmingsplannen voor Boschkens.



EóseompénFetiq Êosehkens

Datum: s'ept.20í4
Opgesteld door F. Hendrickx

Gêkapt bos in 2003
Compensatiefactor

Te compenseren bos

Overgenomen Claim Houtepên

Totaal aan te planten bos

Reeds gecompqlseerd tot 2014

Restant nog tessmpenseren bos

'Nog in te plannen boscómpensatie

' Fase 4 A Noord (boskavels)

- Volplanten oude gemeentewerf Boschkens

- Opvul!èn káte plekken oude golÍbaan?

- Fase 6 (inci, Fase 60)

Restant nog tè compensêrêh hos (bij neg. getal is ouur",\.o! )

21000 m2

1.7q "36960 m2

6590 m2

4846A'm2

??5Q:Q m2

20960,m2

2774 m2

4525 mZ

4Q25 mZ

,9760 m2

-12{l m2

(=29,95-225correctie)
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bos 2004 21.oOO m2

36.960 m2

6.500 m2

43.460 m2

compensatiefactor 1.76

Overgenomen claim Houtepen

totaal te compenseren bos:

reeds gecompenseerd maart 2Q1 4:

restant te compenseren bos

22.5A0 m2

20.960 m2

I bos gerealiseerd in 2oo5:

m bos gerealiseerd in 2oo7:

ffioos gerealiseerd in 2008:

ffi bos gerealiseerd in 2oo9:

11.000 m2

2.000 m2

3.000 m2

6.500 m2

@planCefiied-
Loc. 1: fase 4a noord (boskavels)

Loc. 2: volplanten oude gemeentewerf

Loc. 3: opvullen golfbaan

Loc.4: Fase 6 en 6c

2.770 m2

4.525 m2

4.025m2

9.760 m2

totaal com@21.080m2
restant te compenseren bos 20.960 m2

overschotte compenseren bos -120m2
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