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Toelichting
Aanleiding en voorgeschiedenis
Op 8 juli 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd
opgedragen om een locatie (bij voorkeur in het gebied Het Laar) te zoeken voor de aanleg
van een geboortebos en om vorm en inhoud nader uit te werken. Op 29 mei 2019 is hierover
met de commissie Ruimtelijk Domein gesproken. Conclusie was dat zowel het college als de
commissie de realisatie en exploitatie van een geboortebos niet als een taak van de
gemeente ziet. Op dat moment waren er ook geen andere initiatiefnemers om dit op te
pakken. De afspraak is gemaakt dat de gemeente een faciliterende rol zal pakken als zich in
de toekomst alsnog initiatiefnemers melden. Ondanks dat er in principe een stuk
gemeentegrond van ongeveer 6.000 m2 nabij de Laarweg in Aarle-Rixtel beschikbaar was,
was de motie op dat moment afgedaan.
Inmiddels heeft zich een groep betrokken inwoners bij de gemeente gemeld die voornemens
zijn om een stichting op te richten voor de exploitatie van een geboortebos. Er zijn ook al een
aantal kandidaat-bestuursleden. We zijn dus op het punt gekomen dat het geboortebos
alsnog van de grond lijkt te komen en de gemeente haar beloofde faciliterende rol kan
pakken.
Locatie van het geboortebos
Oorspronkelijk had de gemeente een perceel grond nabij de Laarweg op het oog voor de
aanleg van het geboortebos. Enkele maanden geleden werd een ander perceel grond (7.560
m2) gelegen tegen het IVN-terrein in Aarle-Rixtel aan de gemeente aangeboden. Samen met
de stichting geboortebos i.o. is de conclusie getrokken dat deze locatie om verschillende
redenen veel gunstiger is voor de realisatie van het geboortebos dan het perceel nabij de
Laarweg:
-

De ligging tegen het IVN terrein aan. Geboortebos en natuureducatie liggen in elkaars
verlengde en vullen elkaar perfect aan.

-

Er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van IVN Laarbeek. Denk daarbij
aan het gebouw met keuken en toiletten en de parkeerruimte. IVN Laarbeek is
hierover ook enthousiast.

-

Er is een watervoorziening op het perceel aanwezig. Aan jonge bomen moet vaak
water gegeven worden. Op het perceel nabij de Laarweg is geen watervoorziening en
moet die worden aangelegd.

-

Er staan al diverse bomen op het perceel die dan gehandhaafd kunnen blijven en het
geboortebos meteen al wat meer body geven.

-

Het perceel is groter en gunstiger van vorm dan het perceel nabij de Laarweg
waardoor er meer bomen kunnen worden geplant en men langer vooruit kan.

-

Aangrenzend ligt meer gemeentegrond (overgekocht van de provincie), waardoor een
eventuele uitbreiding van het geboortebos (als het project succesvol wordt) een stuk
makkelijker is.

Budgettair neutraal grond verwerven
De locatie naast het IVN-terrein is, in tegenstelling tot het perceel nabij de Laarweg, geen
gemeentelijk eigendom. Met als uitgangspunt dat een eventuele aankoop van de grond naast
het IVN-terrein budgettair neutraal moet zijn, is onderzocht of daar mogelijkheden voor zijn.
Daarbij is de optie naar voren gekomen om tegen vergoeding een herplantplicht van een
Laarbeekse ondernemer over te nemen. Met deze ondernemer is overeenstemming bereikt
over het overnemen van de herplantplicht voor een oppervlakte van 0,60 hectare. Met de
opbrengst van deze vergoeding, koopt de gemeente het perceel naast het IVN-terrein aan én
wordt een deel van de opstartkosten van het geboortebos betaald. Over de aankoop van dit
perceel is met de verkoper inmiddels overeenstemming bereikt. Dit perceel wordt door de
gemeente beschikbaar gesteld aan de stichting geboortebos i.o. Zij zijn gestart met de
voorbereidingen voor realisatie van het geboortebos waarbij het doel is om in het vroege
voorjaar van 2021 de eerste bomen te planten.
Het gemeentelijk perceel nabij de Laarweg zal door de gemeente met bos worden
aangeplant. Daarmee wordt invulling gegeven aan de overgenomen herplantplicht. De
gemeente geeft hiermee ook invulling aan een ambitie uit onze duurzaamheidsagenda.
Daarin is opgenomen dat de gemeente in 2025 minimaal 5 hectare nieuw bos aangelegd wil
hebben om de biodiversiteit te vergroten en meer CO2 vast te leggen. De aanplant van het
perceel nabij de Laarweg én de aanleg van een geboortebos sluiten prima op deze ambitie
aan.
De kosten van aanplant van het bos nabij de Laarweg en het faciliteren van de stichting
geboortebos bij hun opstart worden geschat op maximaal € 5.000 en komen ten laste van
het reguliere budget voor bos-, natuur- en landschapsbeheer.
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