
COMPENSATIEPLAN PARKLAAN 
Onderdeel kapvergunningsaanvraag Parklaan Noord + Zuid 
 
Voor de aanleg van het noordelijk en zuidelijk deel van de Parklaan is de kap van in totaal 1208 bomen 
nodig, waarvan +/- 740 bomen kapvergunningsplichtig zijn. Hiervoor is compensatie nodig in de vorm van 
herplant. In bijgevoegd document is uiteengezet waar, welke vorm van compensatie nodig is. 
 
In het ontwerp is in eerste instantie altijd gezocht naar mogelijkheden om binnen de grenzen van het project 
te herplanten, zo dicht mogelijk bij de plek waar bomen gekapt worden. We streven dus naar compensatie 
van bomen, daar waar ook groen verdwijnt. Als de opties daartoe beperkt waren, is gezocht naar 
compensatie elders binnen de projectgebied van de Parklaan. Tot slot zijn de opties in de buurt van, maar 
buiten de projectgrenzen van de Parklaan onderzocht. 
 
Eerder uitgevoerde deelprojecten 
Naast de nu aangevraagde kapvergunning, is er voor 2 deelprojecten van de Parklaan eerder al een 
kapvergunning aangevraagd. Dit betreffen aanvraag 2019W18321379893 (Kruispunt Klinkenbergerweg - 
WFC) en 2019W25321384193 (Kruispunt Poortwachter A12). Bij de verleende kapvergunning van deze 
eerder uitgevoerde deelprojecten is ook een compensatieplicht opgelegd waaraan is voldaan. Op deelproject 
Poortwachter zijn meer bomen geplant dan gekapt met een kapvergunning. Op deelproject 
Klinkenbergerweg - WFC is aan de in de vergunningsvoorschriften gestelde herplantplicht (96) voldaan, 
maar zijn meer bomen met een kapvergunning (158) gekapt. Voor beide onderdelen wordt in het 
totaaloverzicht hieronder het totaal aantal kapvergunningsplichtige bomen en gecompenseerde bomen 
meegenomen. 
 
 
Totaaloverzicht compensatie 
Onderstaande tabel geeft aan waar welke vorm van compensatie binnen de projectgrenzen plaatsvindt.  
 

Deelgebied Totaal te kappen Kapvergunnings-
plichtig 

Totale herplant 
Parklaan* 

KP1 | Rotonde N224 53 38 9 

KP2 | Buurtmeesterweg - Simon 
Stevin Kazerne 

152 51 49 

WV2-3 | Nieuwe Kazernelaan - 
Simon Stevin / Elias Beeckman 

352 191 140 

KP3 | Eikenlaan - Brigadelaan 93 67 53 

WV3-4a | Maurits-Noord 77 61 84 

KP4a | WFC Oost 168 105 56 

KP4b5 | Klinkenbergerweg - WFC 283 158 96 

WV5-6 | Klinkenbergerweg 15 5 0 

KP6 | Emmalaan - Akulaan 16 10 24 

KP7 | Reehorst - Enkalaan 46 31 41 

WV7-8 | Bennekomseweg 48 48 32 

KP8 | Zandlaan - Horalaan 27 19 7 

WV8-9 | Edeseweg 13 11 11 

KP9 | Hoekelumse Eng 29 21 77 

WV9-10 | Parallelbaan A12 119 82 37 

KP10 | Poortwachter A12 85 46 260 
SUBTOTAAL 1576 944 976 

Herplant bestaande bomen - - 8 

Compensatie Sysseltselaan - - 97 

TOTAAL 1576 944 1081 
Tabel 1: Totaaloverzicht kap en compensatie project Parklaan 
 

 Kapvergunningsaanvraag Parklaan Noord + Zuid (huidige aanvraag) 

 Kapvergunningsaanvraag Kruispunt Klinkenbergerweg - WFC (verleend) 

 Kapvergunningsaanvraag Kruispunt Poortwachter (verleend) 

* deze aantallen worden in tabel 2 verder gespecificeerd. 
 
 
  



Compensatie per deelgebied Parklaan Noord + Zuid 
In de ontwerptekeningen is te zien hoe de herplant van bomen per kruispunt en wegvak (m.u.v. van KP4b5 
Klinkenbergerweg-WFC en KP10 Poortwachter) is ingevuld. Daarbij maken we onderscheid tussen: 
- Nieuwe bomen: individueel geplaatste bomen 
- Bomen in bosplantsoen: bomen die tussen het bosplantsoen geplaatst worden 
 

Deelgebied Individuele 
bomen 

Bomen in 
bosplantsoen 

TOTAAL 

KP1 | Rotonde N224 9  9 

KP2 | Buurtmeesterweg - Simon Stevin 
Kazerne 

36 13 49 

WV2-3 | Nieuwe Kazernelaan - Simon 
Stevin / Elias Beeckman 

97 43 140 

KP3 | Eikenlaan - Brigadelaan 48 5 53 

WV3-4a | Maurits-Noord 70 14 84 

KP4a | WFC Oost 31 25 56 

WV5-6 | Klinkenbergerweg - - - 

KP6 | Emmalaan - Akulaan 23 1 24 

KP7 | Reehorst - Enkalaan 36 5 41 

WV7-8 | Bennekomseweg 17 15 32 

KP8 | Zandlaan - Horalaan 7 - 7 

WV8-9 | Edeseweg 11 - 11 

KP9 | Hoekelumse Eng 60 17 77 

WV9-10 | Parallelbaan A12 33 4 37 

TOTAAL 445 142 620 
Tabel 2: Compensatieoverzicht Parklaan Noord en Zuid 
 
Voor zowel deelgebied Noord als Zuid wordt een gemiddelde stamomtrek van 25 cm (op 1 meter hoogte) 
aangehouden voor de totale herplant van bomen. Dat zal resulteren in een mix van de minimale plantmaat 
18-20 (in de vakken met bosplantsoen) en grotere plantmaten (in bestaande laanstructuren en op bijzondere 
plekken), met een totaal gemiddelde van 25 centimeter. 
 
Van de 740 bomen waarvoor een kapvergunning nodig is zijn er 664 van de 1e grootte, 73 van de 2e grootte 
en 3 van de 3e grootte. De nieuwe bomen zullen ook in deze verhouding van groottes herplant worden. 
 
 
Compensatie kruispunt Klinkenbergerweg - WFC 
Voor de eerder verleende kapvergunning voor de aanleg van kruispunt Klinkenbergerweg - WFC stond een 
herplantplicht van 96 bomen opgenomen. Deze 96 bomen zijn ingevuld op het kruispunt zelf. In totaal zijn er 
voor de aanleg van dit kruispunt 158 bomen met een kapvergunning gekapt. Deze bomen zijn allemaal 
meegenomen in de totale aantallen binnen het project Parklaan, zoals te zien is in tabel 1. 
 
 
Compensatie kruispunt Poortwachter A12 
Voor de eerder aangevraagde kapvergunning voor de aanleg van kruispunt Poortwachter A12 stond een 
herplantplicht van 46 bomen opgenomen. Naar aanleiding van deze kapaanvraag zijn al 137 nieuwe bomen 
geplant rond dit reeds aanlegde kruispunt. Er is door project Parklaan nog een aanvullende opdracht 
gegeven voor de plant van nog eens 123 bomen. Deze worden geplaatst aan de oostzijde van de Dr. Willem 
Dreeslaan. Een deel van deze 123 bomen wordt gebruik om de letters ‘O’ en ‘D’ te vormen, waardoor het 
woord FOOD ontstaat rond het kruispunt. Het overige deel van deze 123 bomen wordt geplant in de kom 
van de Maanderdijk, ter hoogte van de aansluiting van de parallelbaan A12 (WV9-10) op het nieuwe 
kruispunt. De totale compensatie rond kruispunt Poortwachter A12 komt daarmee op 260 bomen. 
 
 
Herplant van bestaande bomen 
In totaal worden 8 bomen die in deze kapvergunningsaanvraag zijn opgenomen herplant. TerraNostra heeft 
hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 8 van de potentieel 26 bomen geschikt 



zijn voor herplant. Hiervoor is een kapvergunning nodig, maar deze bomen blijven dus wel behouden. Het 
betreft de volgende bomen: 

 
NB: deze bomen worden herplant op een locatie die is aangegeven als plant van een nieuwe boom. 
Ondanks dat ze behouden blijven, worden ze wel in de kap-aantallen meegerekend vanwege de verplichting 
om een kapvergunning aan te vragen. Daarom worden deze ook aanvullend in de compensatieaantallen 
meegerekend. 
 
 
Compensatiebomen in de Sysseltselaan 
Voor de Sysseltselaan is een beheerplan opgesteld dat over een langere periode moet toezien op het 
duurzaam in stand houden van deze monumentale bomenlaan. Binnen dit beheerplan is het mogelijk om de 
huidige gaten in de Sysseltselaan op te vullen. Dit wordt vanuit project Parklaan gedaan, waardoor in totaal 
nog eens 97 bomen aanvullend gecompenseerd worden vanuit het project. Deze bomen vallen niet binnen 
de directe projectgrenzen, maar wel in de nabijheid van de impact van het project. Omdat de aantallen te 
kappen bomen in het noorden van de Parklaan relatief groot zijn, hebben we vanuit het project getracht juist 
in dit noordelijk deel ook extra bomen te compenseren. 
  
Totale aantal compensatie 
In totaal gaan we 1081 bomen planten, ter compensatie van de kap voor de aanleg van de Parklaan 
waarvan 743 in relatie tot de huidige kapaanvraag. Van deze 743 bomen zijn in ieder geval 667 1e orde 
bomen, om te voldoen aan de compensatie van gekapte 1e orde bomen. 

Tabel 3: Te herplanten bomen Parklaan 


