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Aan:
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Van: Spaander / Wijnands Stichting EDSP ECO
Voedselbos Hilkensberg
Hilkensbergweg 1
5872 CH Broekhuizen
+31 (0) 6 2888 3999 / voedselbos@hilkensberg.org

Betreft: Aanvraag ontheffing herplantplicht
Datum: 13-12-2021
Hierbij ontvangt u onze aanvraag voor de ontheffing herplantplicht voor de aanleg van het voedselbos op basis van de Greendeal
Voedselbossen. Voedselbos Hilkensberg wordt de komende weken/maanden aangeplant in Noord-Limburg in het prachtige dorp
Broekhuizen. Het voedselbos is een initiatief van Marloes & Jeroen Spaander, stichting EDSP ECO en Kirsten & Per Wijnands in
samenwerking met stichting Landschap Horst aan de Maas & Landgoed de Hilkensberg. Voedselbos Hilkensberg maakt onderdeel
uit van het landelijke Green Deal voedselbosseninitiatief, opgezet en ondersteund door het ministerie van Economische Zaken &
Klimaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, de Provincie
Limburg, Staatsbosbeheer, de Waterschappen en meerdere hogescholen & universiteiten.
Plan van aanpak:
https://hilkensberg.org/docs/2021-11-22-voedselbos-hilkensberg-doelen-plan-van-aanpak-planning-ontwerp-onderzoeken-envergunningaanvragendadf
Ontwerp kaart:
https://hilkensberg.org/docs/2021-11-22-voedselbos-hilkensberg-ontwerp-tekening.pdf
Volgens het bestemmingsplan is het niet verboden om bomen te planten en we vinden het van belang dat de grond de
agrarische bestemming behoudt. Daarom vragen we ontheffing van de herplantplicht in het kader van de Wet
Natuurbescherming (hoofdstuk vier van de Wet natuurbescherming) bij de provincie. De provincie Limburg maakt deel uit van de
Green Deal voedselbossen Coalitie en ondersteunt de aanleg van voedselbossen actief door standaard een verzoek tot
ontheffing van de herplantplicht voor voedselbossen goed te keuren. De afdeling natuur & landschap weet bij wie deze aanvraag
in behandeling genomen wordt.
Als bijlage aan het contactformulier van de Provincie Limburg en als link hieronder hebben we de voor de ontheffing benodigde
informatie aangeleverd: https://hilkensberg.org/docs/2021-12-13-voedselbos-hilkensberg-aanvraag-ontheffing-herplantplichtprovincie-limburg-ondertekend-en-ingediend.pdf

Bronnen Greendeal Voedselbossen:
https://www.greendealvoedselbossen.ni/
https://hilkensberg.orgjdocs/2020-06-16-greendealvoedselbossen-nationaal-monitoringsprogramma-voedselbossen-dutch.pdf
https://hilkensberg.org/docs/2021-06-03-greendealvoedselbossen-handleiding-wet-en-regelgeving-dutch.pdf
https://hilkensberg.org/docs/2020-09-17-greendealvoedselbossen-kansen-en-aandachtspunten-voor-de-bossenstrategie-dutch.pdf
https://hilkensberg.org/docs/2020-08-10-greendealvoedselbossen-factsheet-voedselbossen-voor-provincie-gemeente-en-waterschap-dutch.pdf
https://hilkensberg.org/docs/2018-10-29-gov-nl-green-deal-voedselbossen-samenvatting-voedselbossen-c219-dutch.pdf
https://hilkensberg.orgjdocs/2017-11-21-gov-nl-green-deal-voedselbossen-dealtekst-c219-dutch.pdf
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Ontheffing herplantplicht (provincie)
Volgens het bestemmingsplan is het niet verboden om bomen te planten en we vinden het van belang dat
de grond de agrarische bestemming behoudt. Daarom vragen we ontheffing van de herplantplicht in het
kader van de Wet Natuurbescherming (hoofdstuk vier van de Wet natuurbescherming) bij de provincie. De
provincie Limburg maakt deel uit van de Green Deal voedselbossen Coalitie en ondersteunt de aanleg van
voedselbossen actief door standaard een verzoek tot ontheffing van de herplantplicht voor voedselbossen
goed te keuren. De afdeling natuur & landschap weet bij wie deze aanvraag in behandeling genomen wordt.
Hieronder hebben we de voor de ontheffing benodigde informatie aangeleverd:
•

Korte beschrijving van het aan te leggen voedselbos:
Voedselbos Hilkensberg groeit in Noord-Limburg in het prachtige dorp Broekhuizen, aan de Maas.
Het voedselbos is een initiatief van Marloes & Jeroen Spaander, stichting EDSP ECO en Kirsten & Per
Wijnands in samenwerking met stichting Landschap Horst aan de Maas & Landgoed de Hilkensberg.
Voedselbos Hilkensberg maakt onderdeel uit van het landelijke Green Deal voedselbosseninitiatief,
opgezet en ondersteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, de Provincie
Limburg, Staatsbosbeheer, de Waterschappen en meerdere Hoge scholen & universiteiten.

•

Digitale kaart op basis van Atlas van Limburg (1:2. 500 - 1:25.000) waarbij de locatie van aanleg wordt
aangegeven.
https://portal.prvlimburg.nliviewer/appidefault?bookmark=1b3a8673fbbc4e4186b876bla5233209
provincie limburg
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•

Kadastrale perceelnummers van waar het voedselbos wordt aangelegd

Adres

Hilkensbergweg 1, 5872 CH

Gemeente

Broekhuizen
Kadastrale aanduiding Broekhuizen F 146
Kadastrale objectidentificatie : 030160014670000
Locatie Hilkensbergweg 1
5872 CH Broekhuizen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Verblijfsobject ID: 1507010000028474

,

Kadastrale grootte 13.170 m2
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 208127 - 387874
Kadestraal nummer

Omschrijving Wonen
Bestemming agrarisch met waarden (bestemmingsplan) Omschrijving
terrein natuur (kadaster)
Kadastrale aanduiding Broekhuizen F 32
Kadastrale objectidentificatie : 030160003270000
Kadastrale grootte 4.750 m2
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 208197 — 387924
Bestemming agrarisch met waarden
Omschrijving terrein akkerbouw (kadaster)

Oppervlakte

17.920 m2 - 120 m2 woning = 17.800 m2

Bestemming

Agrarisch met waarden & wonen (terrein: akkerbouw, erf en natuur)

Initiatiefnemers

Marloes & Jeroen Spaander (voedselbos Hilkensberg)

Rechten op het land

Familie Spaander & stichting EDSP ECO
Kadastrale aanduiding Broekhuizen F 33
Kadastrale objectidentificatie : 030160003370000
Kadastrale grootte 3.840 m2

Kadestraal nummer

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 208190 - 387994
Bestemming agrarisch met waarden
Omschrijving terrein akkerbouw (kadaster)

Oppervlakte

3.840 m2

Bestemming

Agrarisch met waarden akkerbouw

Initiatiefnemers

Kirsten & Per Wijnands (voedselbos De Mon)

Rechten op het land

Familie Wijnands

We zijn op dit moment in overleg met Staatsbosbeheer over de overname van de percelen met gemengd
bos met kadasternummers 527 & 529. De bospercelen hebben nu de bestemming natuur en dit zal bij
overname ook zo blijven. Voor de twee percelen hoeft daarom geen ontheffing herplantplicht aangevraagd
te worden.
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Kadastrale kaart
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Voor een eensluidend untreksel. geleverd on 14 juni 2021
De bev.arrfor van hot kadaster en de openbare registers
.---

Aan dit urnreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst v()01 her kadaster en de openbare registers behoudt zich de mtellectuele
eigendomsrechten voor. waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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