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Bospercelen in Galecop toe aan onderhoud 

De bospercelen in Galecop aan het 

zuidelijk deel van de Reinesteinseweg zijn 

toe aan groot onderhoud. Met dit 

wijkbericht informeren wij u graag over de 

plannen en krijgt u van ons op een later 

tijdstip nog de uitnodiging om met ons 

mee te denken over de nieuwe inrichting 

van de bospercelen. In dit wijkbericht 

leest u dat wij van plan zijn een 

vergunning aan te vragen voor het 

weghalen van 147 bomen. We stellen voor 

om 79 bomen terug te planten.   

 

De bospercelen aan het zuidelijk deel van de 

Reinesteinseweg vormen een groengebied. 

Door de herplant van nieuwe bomen versterken 

we de natuurwaarden van het gebied. Met deze 

aanpak bereidt de gemeente het gebied voor op 

een duurzame toekomst. We vragen u als 

bewoner om mee te denken met het plan voor 

herplant van bomen. De werkzaamheden aan 

de bospercelen starten op z’n vroegst in 

oktober en duren twee tot drie weken. De 

nieuwe bomen worden voor het einde van dit 

jaar aangeplant. Bij het herplanten houden we 

er rekening mee dat de bomen ook voldoende 

ruimte krijgen om te volgroeien.  

 

De bospercelen vormen een natuurgebied dat 

op korte termijn om omvorming vraagt. De 

gemeente heeft een (wettelijke) zorgplicht voor 

het beheren en onderhouden van een gezond 

bomenbestand. Om de vitaliteit en de veiligheid van 

het bomenbestand  te monitoren en te borgen, wordt 

één keer in de drie jaar geïnspecteerd. Als tijdens 

inspectie blijkt dat bomen mogelijk een 

veiligheidsrisico vormen, worden deze aangemerkt als 

attentie bomen. Deze attentie bomen worden jaarlijks 

opnieuw geïnspecteerd en daar waar nodig grijpen we 

in. De gemeente heeft vooraf advies ingewonnen van 

een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het bureau 

concludeert dat de bospercelen van slechte kwaliteit 

zijn en zo snel mogelijk onderhouden moet worden. 

Veel bomen kunnen  bij een storm omwaaien en 

daarmee ontstaan onveilige situaties. De bospercelen 

bestaan uit populieren en wilgen. 

 

Achtergrond 

Openbaar groen is van groot belang voor het welzijn 

en welbevinden van onze inwoners. Bomen zorgen 

ook voor verkoeling en dragen bij aan schone lucht. 

De groene inrichting bepaalt in hoge mate de 

identiteit van wijken en van het landschap. Om dit te 

verwezenlijken, hebben we de afgelopen periode het 

groenstructuurplan, het boombeschermingsplan 2019 

en het beheerplan openbaar groen 2020–2023 

vastgesteld. Voor de bospercelen hebben we een 

beheerplan laten opstellen. In deze plannen is 

aangegeven hoe we omgaan met het openbaar groen, 

de bomen en de bospercelen.  
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Biodiversiteit 

Het kappen van bomen heeft grote impact op 

de leefomgeving en daarom gaan we u als 

bewoner vroegtijdig meenemen in het proces. 

Vanwege de veiligheid zijn deze  

werkzaamheden noodzakelijk. U kunt als 

bewoner van harte meedenken bij het bepalen 

van de nieuw te planten bomen. We  willen nu 

ook een grotere variatie in de soorten bomen 

aanbrengen waarmee we de biodiversiteit 

kunnen bevorderen. Dit willen we doen met 

gebiedseigen soorten. Mede hierdoor zullen 

mogelijke ziektes zich minder snel binnen 

Nieuwegein verspreiden. 

 

Waar krijg ik meer informatie? 

Voor meer informatie en voor vragen kunt u 

contact opnemen met Herman Westland per 

mail samendoen@nieuwegein.nl of bellen 

met 030 - 6071252 of via het algemeen 

nummer 14 030 en vragen naar Herman 

Westland. Vanaf 26 augustus is heer Westland 

terug van vakantie. Zijn vervanger Frans van 

Gulijk is tussentijds bereikbaar via telnummer: 

030 607 12 97. 

 

Omgevingsvergunning kap 

 
De geplande werkzaamheden zijn 

omgevingvergunningsplichtig. Hiertoe zal op 

korte termijn een 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend 

worden. Het voornemen om de 

omgevingsvergunning te willen verlenen, wordt 

gepubliceerd in het Digitaal Gemeenteblad: 

https://www.officielebekendmakingen.nl/ 

 

U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze 

website www.nieuwegein.nl onder officiële 

publicaties. 

 

Tegen het voornemen kunnen omwonenden en 

andere belanghebbenden bezwaar maken.  
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