
Bijlage Boscompensatie en beheer 

Aan bosoppervlak gaat globaal 3303 ha verloren. Doordat na de bouw de omliggende grond bij de 

woningen weer beschikbaar komt, zal het deel dat definitief niet meer voor bomengroei beschikbaar 

blijft aanzienlijk kleiner zijn. De inschatting is dat dit globaal 290 m2 per boomwoning zal zijn. Voor 5 

boomwoningen praten we dan over 2.450 m2, vermeerderd met 853 m2 voor de  centrale 

parkeervoorziening, welke definitief niet meer beschikbaar is als groeiplaats voor bomen.  

Uitgaande van 3303 m2, waar wordt dit dan gecompenseerd?  

O 170, gelegen aan de Ruurloseweg in Hengelo, heeft nu nog de bestemming landbouwgrond. Dit 

perceel is echter in de loop der jaren verwilderd. Bij de aanleg van één van de 2 wallen is een deel 

van dit perceel vrijgemaakt van veelal exoten, de wal aangelegd en nadien met inheemse struiken en 

bomen weer aangeplant. In de overige opstand is in het voorjaar van 2017 voorzichtig een eerste 

dunning uitgevoerd. Verdere dunning is wenselijk doch dan moet de huidige opstand aangesterkt zijn 

anders zullen teveel berken gaan hangen. Door de bestemming in bos om te zetten kan de huidige 

opstand blijven staan en hoeft deze niet te wijken voor landbouwactiviteiten die hier nu nog zijn 

toegestaan. Een toename van de bospercelen met 7.930 m2. 

U 29, gelegen aan de Wisselinkweg heeft nu een industriële bestemming. Op dit perceel is een 

bedrijfswoning gevestigd, die zal worden gesloopt. De gronden zijn ten dele al met bomen begroeid 

maar zullen verder worden aangeplant met inlandse bomen en een deel van het huidige 

tuinplantsoen zal worden verwijderd. Een toename aan nieuw bosoppervlakte van globaal 2.030 m2. 

U 86, 87, 88, 89, 90, 91, 948 gelegen aan de Korenweg en Wisselinkweg, hebben de bestemming 

natuur gekregen. Daar zijn op verschillende plekken vrijstaande bomen aangeplant en een deel 

aangesloten met daarbij nog enkele honderden struiken. Aan nieuw bosoppervlakte zal dit ongeveer 

44.687m2 bedragen. 

Totaal aan compensatie 54.647 m2. 

Het beheer van deze houtopstanden zal conform de principes van geïntegreerd bosbeheer 

plaatsvinden, zoals beschreven in het Bosbeheerplan voor landgoed Lijftogtsheide. Ook hier zal de 

nadruk liggen op natuur en recreatie, en niet op houtproductie. 
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