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Geachte raads- en burgerleden,
Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2021 is door de fracties een motie ingediend. Deze
motie roept het college op om te verkennen of het ook in onze gemeente haalbaar is om
voorafgaand aan een aanbesteding van een groot bouwplan struiken en boompjes die anders
vernietigd zouden worden gratis ten goede te laten komen aan onze inwoners. Dit naar
aanleiding van een initiatief van onze buurgemeente Uden met betrekking tot het struikroven.
Wij zijn groot voorstander van dergelijke initiatieven en wij hebben gekeken naar de
mogelijkheden. We hebben een ambitieuze duurzaamheidsagenda en dit plan sluit vanuit de
circulaire gedachtegang hier goed op aan. Het groen dat bij sloop- en bouwwerkzaamheden
vrijkomt kan in meerdere opzichten waardevol zijn en kunnen we op andere plekken inzetten.
Het kan een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit en de beeldkwaliteit.
Bij nieuwbouwplannen of wijzigingsplannen proberen wij zo veel mogelijk groen te behouden.
Indien het niet mogelijk is, gaan wij kijken of we vrijgekomen materialen kunnen hergebruiken.
Recent nog hebben wij laten onderzoeken of wij de bomen die gekapt moesten worden bij de
Burgt fase 1a elders konden herplanten en wellicht als erfafscheiding bij bewoners gebruikt
konden worden. Helaas waren deze bomen niet geschikt om te herplanten. Wel gaan we de
boomstobben van een deel van de bomen in de natuur terugbrengen zodat deze kunnen
worden gebruikt als schuilgelegenheid voor insecten en kleine zoogdieren.
We zijn ook steeds meer bezig om vrijgekomen boomafval te hergebruiken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de takkenrillen, klimboom en houtsnipperpad bij Natuurspeeltuin ’t Dennehof
en de takkenrillen bij de nieuwe dierenweide achter Sint Petrus. Dit zijn beide initiatieven die
opgezet zijn door inwoners van de gemeente in samenwerking met de gemeente Boekel.
Naar aanleiding van uw initiatief zijn we met enkele natuurvrijwilligers in gesprek gegaan. Zij zijn
ook erg enthousiast in het hergebruiken van vrijgekomen planten en (gekapte) bomen. Het is
mooi dat we deze dan binnen de gemeente Boekel kunnen behouden en het ook nog een
meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Zij zouden ook diverse materialen kunnen gebruiken.
Onze voorkeur gaat uit om eerst te kijken wat er binnen de gemeente en dan specifiek de
openbare ruimte mogelijk is, eventueel in samenwerking met de natuurvrijwilligers. Wij
herplanten ook wel eens planten en bomen op andere locaties waar inboet moet plaatsvinden.
Op deze manier kunnen alle inwoners van de gemeente Boekel hiervan genieten.
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Uw vraag gaat specifiek over de struiken en boompjes die anders vernietigd zouden worden.
Als we ze niet kunnen gebruiken voor initiatieven en projecten waar we zelf of vrijwilligers mee
bezig zijn, is het zeker een goed idee om de inwoners de gelegenheid te geven om ze te
gebruiken. Dit zal ook weer bijdragen aan de sociale cohesie en kan het een verrijking zijn voor
de tuin van iemand met een smalle beurs.
We willen aannemers en projectontwikkelaars vooraf informeren over dit initiatief en er op
aandringen initiatieven zoals het ‘struikroven’ ruimte te geven. We zullen daarom vooraf een
inventarisatie maken van het groen dat niet behouden kan blijven en vervolgens contact leggen
met de inwoners om de materialen op te halen. We zien hierin een mogelijkheid om dit als
eerste toe te passen bij de Burgt fase 1b. Door ervaring van dit project komen we dan tot een
nog nader uit te werken werkwijze.
Voordat een perceel zal worden vrijgegeven voor ‘struikroven’, zal de gemeente er uiteraard op
toezien dat hier geen onrechtmatigheden, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop
aanwezig zijn en het gehele perceel veilig is. We moedigen struikroven alleen aan wanneer de
veiligheid niet in het geding is. Dit houdt dus ook in dat bijvoorbeeld het kappen van een boom
niet is toegestaan door de inwoners en zij alleen kleine groenmaterialen mee mogen nemen.
Met vriendelijke groet,
Het college van Burgemeester en Wethouders
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