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Voorstel
In te stemmen met het Werkplan bosbeheer 2078-2024 voor de Laurabossen

Inleiding
Het bosbeheer van de gemeentelijke Laurabossen wordt als onderdeel van de
erfpachtovereenkomst ( 1998) uitgevoerd door Natuurmonumenten. Vanuit deze
overeenkomst is Natuurmonumenten verplicht werkplannen ter goedkeuring voor te
leggen aan het college van B&W. Daarnaast kunnen de werkzaamheden tijdelijk invloed
hebben op de toegankelijkheid van Laurabossen.
De voorgestelde bosbeheerwerkzaamheden worden uitgevoerd met als doel het bestaande
productiebos gedeeltelijk om te vormen naar een natuurlijk bos. Om aan Europese
doelstellingen voor natuur en biodiversiteit te voldoen dienen Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) maatregelen uitgevoerd te worden. De PAS-maatregelen, het terugdringen
van de eftecten van stikstofdepositie, zijn noodzakelijk voor de instandhouding en herstel
van prioritaire natuur. Daarnaast zijn deze maatregelen nodig voor het compenseren van
stikstofdepositie als gevolg van economische ontwikkeling door industrie, verkeer en
veeteelt. Natuurmonumenten heeft een werkplan voorgelegd met werkzaamheden die
bijdragen aan het behalen van deze doelen. Het werkplan voorziet in het maken van open
plekken en het uitdunnen van het bos om zo verjonging te stimuleren. Het werkplan
voorziet ook in het verwijderen van invasieve uitheemse soorten en het aanplanten van
nieuwe bomen en struiken om inheemse, van nature voorkomende soorten te laten
ontwikkelen.
Tijdens de uitvoering blijven recreatieve routes zoveel als mogelijk vrij toegankelijk.
Middels bebording wordt aangegeven waar werkzaamheden plaatsvinden.
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Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het herstellen van wegen en paden in
oorspronkelijke staat na uitvoering van de werkzaamheden.

Beoogd effect/doel
De uitvoering van het bosbeheerplan moet leiden tot een duurzaam en soortenrijk
natuurgebied en voldoet zo aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura2000gebied.

Argumenten
De Laurabossen verdrogen stilaan en exoten nemen de overhand; hiermee worden de
beoogde natuurdoelstellingen niet gehaald. Door bosbeheer wordt gewerkt aan het behoud
en herstel van de soortenrijkdom van het vogelrichtlijngebied. Om te voldoen aan de
Natura2000 doelstellingen en uitvoering te geven aan de PAS-maatregelen wordt eenmalig
hosheheer uitgevoerd met een geleidelijke omvorming van het oude productiebos (voor
mijnbouwhout) naar een natuurbos. De bosbeheermaatregelen strekken zich uit over een
oppervlakte van 120ha.
Geadviseerd wordt om met het werkplan in te stemmen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Natuurmonumenten is vanuit de erfpachtovereenkomst belast met het uitvoeren van het
bosbeheer. De kosten voor het bosbeheer en de aanleg van nieuw bos, geraamd op ca.
€ 120.000, worden gefinancierd met provinciale subsidiebeschikkingen.
Natuurmonumenten dient in dit kader zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af te
leggen bij de Provincie Limburg. Het uitvoeren van bosbeheer werkzaamheden met als
dnal haf in cf¡nd hnr rdon on rrorcfarlzên \/ân hnc on nâtr r rrwâârdcn '-'J''ziin rrolnpnc het

bestemmingsplan Buitengebied toegestaan.

Uitvoering/evaluatie
In bijlage 2 van het werkplan is een planning met tekening opgenomen. De uitvoering
start, na vaststelling, in de zomer van 2018. Via periodiek overleg wordt de voortgang en
uitvoering van de werkzaamheden afgestemd met de gemeente Weert. De
werkzaamheden vinden plaats na het broedseizoen en in afstemming op het recreatief
gebruik in dit gebied. De boswerkzaamheden dienen in 2018 uitgevoerd te zijn om te
voldoen aan de randvoorwaarden binnen de provinciale beschikking.

Communicatie/ partici patie

j.l. is door Natuurmonumenten een excursie in de Laurabossen
georganiseerd voor belanghebbenden en direct betrokkenen. Tijdens deze excursie is
uitgebreid ingegaan op de impact van de bosbeheermaatregelen en het toekomstbeeld
voor de Laurabossen.
Op zaterdag 13 januari
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Lizette Koopmans, beleidsadviseur Toerisme & Recreatie
Anouk Cramers, Beleidsadviseur Milieu
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