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Kap van 25 bomen

Voor de ontwikkeling van het distributiecentrum Heylen op het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 

dienen 25 bomen gekapt te worden. Het gaat om eiken en essen die aan beide zijden van de 

Neelenweg staan. De bomen vallen binnen de natuurbeschermingswet. Voor de kap van de bomen 

dient een melding gedaan te worden bij de provincie. Dit zal in het derde kwartaal van 2018 

gebeuren.  In gesprekken met de provincie is op voorhand aangegeven dat de gemeente de kap wil 

uitvoeren op basis van een plan van aanpak. Dit ter bescherming van de flora en fauna. Uit flora en 

fauna onderzoek is gebleken dat de bomen aan de Neelenweg binnen een vaste vliegroute  en 

foerageergebied van vleermuizen liggen. Uit een nadere bomeninspectie door een ecoloog van 

bureau Kragten is gebleken dat de holen in de bomen niet geschikt zijn als rust- en verblijfplaats voor 

vleermuizen. 

Compensatie maatregelen

In het beeldkwaliteitsplan dat in 2010 is opgesteld en deel uitmaakt van het exploitatieplan 

Kampershoek-Noord is het groenplan verwerkt. In 2017 is een nieuw inrichtingsplan opgesteld dat 

inspeelt op de recente ontwikkelingen. In dit nieuwe plan zijn de volgende compensatiemaatregelen 

getroffen:

 75 bomen extra. In totaal komen er nu 296 bomen in Kampershoek (zonder de Neelenweg)

 De aan te planten bomen in het plangebied van Kampershoek hebben een omtrek van 35 

cm. Dit is 10 cm groter dan gebruikelijk is bij aanplant elders.
 De 25 bomen aan de Neelenweg worden gecompenseerd door 48 bomen (meidoorn en 

leisterbes) met een volwassen hoogte van 5 meter en een kruindiameter van 3 meter.

De kap en aanplant van de bomen aan de Neelenweg gebeurt gefaseerd. Hierdoor wordt de 

laanstructuur niet aangetast. Het beeld verandert door de aanplant van een boomsoort met een 

lagere hoogte.

Communicatie

Het inrichtingsplan met de aanplant van 75 extra bomen in het plangebied Kampershoek 2.0 en het 

voorstel om de bomen met een grotere omtrek aan te planten,  is diverse malen besproken met 

Stichting Groen Weert, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook is de kap , de compensatie 

van 25 bomen aan de Neelenweg en het faseringsvoorstel  besproken met Stichting Groen Weert, 

Molenstichtingen en Moleneigenaar.

Het faseringsplan voor de kap van de bomen is voorbesproken met provincie Limburg. De provincie 

heeft lovende woorden uitgesproken over de voorgestelde aanpak. 




