
 

 

Vragen van Zembla en antwoorden van de Gemeente Venlo over natuurcompensatie A73 
en Floriade, maart en april 2021 

 

Zembla heeft in maart en april 2021 meerdere malen contact gehad met de Gemeente Venlo 
over vragen omtrent de boscompensatie voor de A73, dat later gekapt is voor de aanleg van 
de Floriade tentoonstelling en later bedrijventerrein Greenport Venlo, hieronder 
weergegeven in chronologische volgorde. 

 
Vraag Zembla, 9 maart 2021: 
Ik het kader van onze uitzending over bos stuitten wij op het voorbeeld van de A73 omdat daaraan 
kort werd gerefereerd in een rapport van de Algemene Rekenkamer in 2007 over natuurcompensatie. 
Op pagina 55 staat het volgende:..Een ander goed voorbeeld in dit kader is de aanleg van de A73. Ter 
compensatie van de voor deze snelweg gekapte (oude) bossen was een nieuw stuk bos aangeplant. 
Het beheer van deze compensatienatuur was echter niet goed geregeld. Het jonge compensatiebos 
moet binnenkort verdwijnen om ruimte te geven aan een nieuw bedrijvenpark. Het recent 
aangeplante jonge bos zal nu opnieuw gecompenseerd moeten worden. 
  
Wij willen graag weten of deze informatie klopt. Waar en wanneer is destijds bos gekapt in het kader 
van de aanleg van de A73 Noord tussen Venlo-Venray? Hoeveel hectare? En wanneer en waar is dit 
vervolgens gecompenseerd? Klopt het dat dit gedaan is op grond dat later bedrijventerrein Trade Port 
Noord werd, waardoor het compensatiebos gekapt moest worden? En hoe/waar/wanneer is dit dan 
weer gecompenseerd? 
 

Reactie Gemeente Venlo, 15 maart 2021: 
Eind jaren 90 is er een beluit geweest dat er – bij kap – gecompenseerd moet worden. 
Voor de A73 is er inderdaad gecompenseerd bij het destijds toekomstige Floriade terrein, waar 
later weer gekapt is ivm de Floriade. Hiervoor is op een ander stuk bij Zaarderheiken 
gecompenseerd. Conform alle regels dus, verder geen bijzonderheden. 
 
Op 27 maart 2021 versterkt de Gemeente Venlo de stukken: 081009 raadvoorstel vaststelling 
bestemminsplan Floriade Greenpark en 071123 natuurcompensatieplan Floriade Greenpark 
 
 

Vraag Zembla, 31 maart 2021: 
We kunnen helaas nog steeds geen antwoord vinden op de vraag hoe jullie precies aan die 12,31 
hectare compensatiebos komen: aan welke percelen gekapt bos is dit gelinkt? 
Dit zou moeten staan in de originele opgave voor boscompensatie, die niet bij deze (aanvullende) 
documenten zit. Heeft u ook de documenten: Natuurcompensatieplan TPN Green Port Venlo 
(ARCADIS 2005b) en Bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken, 
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord (waarvoor het bestaande natuurcompensatieplan 
is opgesteld) en het Bestemmingsplan Floriade (waarvoor dit aanvullend compensatieplan is 
opgesteld)? 
 



 

 

 
Op pagina 9 van natuurcompensatieplan dat u meestuurde (uit 2007) staat een kaart - figuur 3.1 - 
waar het misschien ook op staat, maar deze legenda is helaas onleesbaar (Wat is paars/geel/oranje, 
wat betekent rode lijn?). Hebben jullie hier een grotere/leesbare versie van?  De delen waarin wij 
geïnteresseerd zijn staan hier bij cijfers 1 en 3 -- maar het is onduidelijk of deze aanduidingen slaan op 
hele perceel of alleen met rood omlijnde gedeelte? 
In tabel 3.1 staat vervolgens bij 1 als huidige situatie 'kapvlakte' en bij 3 'bos'; bij beiden is onduidelijk 
of de te compenseren natuur hier om bos gaat, of om andere natuur. 
Verderop staat dan: De wijzigingen leiden tot de van kap 1,3 hectare extra bos (dit zijn de 
oppervlaktes van gebieden 2, 7 en de helft van gebied 13). Mijn vraag is dus: 'extra' ten opzichte van 
wat? Waar kan ik een overzicht zien van op welke stukken hoeveel bos gekapt moest worden, en wat 
de compensatieopgave per vlak was? 
  
Als dit niet beschikbaar is kunnen wij op basis van wat jullie tot nu gestuurd hebben concluderen dat 
voor de aanleg van Greenport Venlo weliswaar aan bos- en natuurcompensatie is gedaan, maar dat 
het onduidelijk is of het gekapte compensatiebos voor de A73 ook weer opnieuw met bos 
gecompenseerd is. 
 

Reactie Gemeente Venlo, 1 april 2021: 
Allereerst in reactie op jouw afsluitende opmerking merken wij op: 
Rijkswaterstaat dient aan te geven waar zij vanuit hun opgave vanuit de RW73 gecompenseerd 
hebben. Wij als gemeente Venlo kunnen enkel aangeven wat wij hebben gedaan vanuit de 
situatie waarmee wij gestart zijn. Wij hebben geen documenten in bezit van Rijkswaterstaat.  
 
Je vraagt naar het document met de originele opgave (Natuurcompensatieplan TPN Green Port 
Venlo (ARCADIS 2005b ). De bijlage (het originele document) van het betreffende 
bestemmingsplan moeten we bij het archief opvragen. Dat is gebeurd. Zodra het document 
binnen is, sturen we het door. 
 



 

 

De oorspronkelijke opgave voor de gemeente Venlo staat beschreven in het document 
“natuurcompensatieplan TPN Green Port Venlo (Arcadis 2005b). Het document  behoort bij het 
bestemmingsplan “Bedrijvenpark Trade Port Noord  d.d. 29 september 2004” vastgesteld door 
de raad van de gemeente Venlo. Ook voor dit document geldt, dit hebben we opgevraagd bij 
ons archief. Zodra we dit document ontvangen, sturen we het door. 
 
Verder zijn we van mening dat de gestuurde rapporten (compensatieplan Floriade Venlo d.d. 23 
november 2007) voldoende informatie geven om jouw vragen te beantwoorden. 
 
Hieronder onze reactie op jouw aanvullende vragen: 
Op pagina 9 van natuurcompensatieplan dat we meestuurde (uit 2007) staat een kaart - figuur 
3.1 – op deze kaart staat  doormiddel van de cijfers behorende bij de geel/oranje vlakken wat de 
wijzigingen zijn t.o.v. het oude bestemmingsplan (“Bedrijvenpark Trade Port Noord  d.d. 29 
september 2004).In de bijbehorende tabel is duidelijk aangegeven wat de wijzigingen zijn  t.o.v. 
het oude bestemmingsplan. Ook de bijbehorende toelichtende tekst is duidelijk. 
Vraag: Hebben jullie hier een grotere/leesbare versie van?   
Antwoord: Wij hebben geen grotere/leesbare versie van dit document. 
 
Vraag: De delen waarin wij geïnteresseerd zijn staan hier bij cijfers 1 en 3 -- maar het is 
onduidelijk of deze aanduidingen slaan op hele perceel of alleen met rood omlijnde gedeelte?.  
Antwoord:Deze aanduiding slaat alleen op met rood omlijnde gedeelte. 
 
Vraag: In tabel 3.1 staat vervolgens bij 1 als huidige situatie 'kapvlakte' en bij 3 'bos'; bij beiden is 
onduidelijk of de te compenseren natuur hier om bos gaat, of om andere natuur.  Antwoord:  bij 
nr. 1:  dat was jong bos dat verdwenen is ten behoeve van dit bestemmingsplan, enkel 
compensatie 1/1 nodig voor Boswet, geen extra toeslag voor provincie gevraagd . Compensatie 
bij nr. 3: was in het oude bestemmingsplan voorzien als bedrijvenbestemming en in het nieuwe 
bestemmingsplan blijft het bos gehandhaafd.  Er hoeft dus geen boscompensatie meer plaats te 
vinden. Op dit moment (maart 2021) staat ter plaatse nog steeds bos. 
 
Vraag: Verderop staat dan: De wijzigingen leiden tot de van kap 1,3 hectare extra bos (dit zijn de 
oppervlaktes van gebieden 2, 7 en de helft van gebied 13). Mijn vraag is dus: 'extra' ten opzichte 
van wat? Waar kan ik een overzicht zien van op welke stukken hoeveel bos gekapt moest 
worden, en wat de compensatieopgave per vlak was?.  
Antwoord: de extra kap 1,3 hectare is ten opzichte van de verplichting behorende bij het 
bestemmingsplan  “Bedrijvenpark Trade Port Noord  d.d. 29 september 2004”. Tevens staat 
nogmaals in tabel 3.3. op pagina 11 aangegeven wat de oorspronkelijke opgaveboscompensatie 
was. Voor de Boswet (compensatie 1/1 voor Boswet) was dit 12,31 hectare en hierbij was en 
nog een extra toeslag gevraagd van 5,27 hectare. In totaal te compenseren 17,58 hectare. 
 

 
Vervolgvragen Zembla, 6 april 2021: 
Wij hebben nog steeds geen antwoord op de simpele vraag:  Is het jonge bos - compensatiebos voor 
de A73 - dat gekapt is voor de aanleg van het floriadeterrein/greenport weer opnieuw 
gecompenseerd? Zo ja, waar is dit?  
 
De locatie van deze gekapte bossen zijn: 

• Venlo V 673, Sint Jansweg 22 en 
• Heierkerkweg 1: Venlo V 685, Venlo V682, Venlo V 683 en Venlo V 684 

 
Dat er 12,31 hectare bos gecompenseerd is, en dat jullie de locaties kunnen tonen waar dit 
gecompenseerd is, is natuurlijk mooi, maar dat is geen antwoord op de vraag die gaat over specifieke 



 

 

stukken bos en niet over alle boscompensatie voor de aanleg van Greenport Venlo in zijn geheel.  
 

Reactie Gemeente Venlo, 6 april 2021: 
De gemeente Venlo heeft geen officieel document of stukken van de uitgevoerde en 
gerealiseerde boscompensatie voor de aanleg van de RW73 van Rijkswaterstaat in bezit.  
 
In de reeds toegestuurde documenten kunt u zien waar de boscompensatie-opgave van de 
gemeente Venlo voor de Floriade heeft plaatsgevonden. Wij kunnen u daarnaast gegevens 
verschaffen van de situatie op het moment dat de gemeente Venlo in het gebied het 
“Bedrijvenpark Tradeport Noord” wilde gaan ontwikkelen. Hiervoor is op 29 september 2004 
een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan kunt u 
ontvangen .Bij dit bestemmingsplan hoort ook een natuurcompensatieplan (TPN Green Port 
Venlo Natuurcompensatieplan d.d. 24 februari 2005). Wij hebben de officiële archiefstukken 
opgevraagd. Deze ontvangen wij eind deze week. 
 
Wij kunnen jullie alleen antwoord geven op basis van officiële stukken. Als in deze stukken niet 
duidelijk het antwoord op jullie vraag staat, kunnen wij jullie vraag ook niet precies 
beantwoorden. Voor zowel de realisatie van de RW73 als de realisatie van het Bedrijvenpark 
Tradeport Noord en de Floriade is de Provincie Limburg het bevoegde gezag geweest. De 
provincie kan u wellicht wel vertellen waar ieder project precies gecompenseerd heeft. 
 
Op basis van logisch redeneren, zou je echter wel het volgende kunnen concluderen: 
In het natuurcompensatieplan staat beschreven wat de compensatieopgave is. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen jong bos en oud bos. Zonder exact te weten waar RWS heeft 
gecompenseerd voor de RW 73 zou je er van uit kunnen gaan dat het te compenseren jonge bos 
het gecompenseerde bos voor de aanleg van de RW 73 is. In de reeds toegestuurde documenten 
kunt u zien waar de boscompensatie-opgave van de gemeente Venlo voor de Floriade heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
Door de Gemeente Venlo toegestuurde documenten, 9 april 2021: 
Op 27 maart jl. hebben wij  het “compensatieplan Floriade Venlo gestuurd d.d. 23 november 
2007” gestuurd. In dit compensatieplan werd verwezen naar  2 natuurcompensatieplannen 
zijnde: 
• Een overkoepelend natuurcompensatieplan voor bedrijventerrein TPN, park Zaarderheiken 

en Greenpark Venlo “natuurcompensatieplan Trade Port Noord: d.d. 24 februari 2005”, 
(ARCADIS, 2005a) 

• Een apart compensatieplan, procedureel vooruitlopende op het overkoepelden 
compensatieplan,  “natuurcompensatieplan TPN Greenport Venlo d.d. 24 februari 2005”, 
(ARCADIS, 2005b) 

In de bijlage tref je beide rapporten aan. 
 
 
Vervolgvragen Zembla en reactie Gemeente Venlo, 9 april 2021: 
Vraag:  
Het ‘Leolux-parkje’ (kadasterno.665), dit perceel zou compensatiebos zijn. Klopt dat wel?  
 
Antwoord:  
Het perceel VLOOX665G0000 is inderdaad ingericht als boscompensatie voor het 
bestemmingsplan Floriade / Greenpark. Het perceel (1,47 hectare) is in 2011 aangeplant als bos 
en wordt ook als bos beheerd door de eigenaar. Het bos komt inderdaad moeizaam tot stand. 



 

 

De eigenaar heeft dit signaal aan het ontwikkelbedrijf GPV gegeven. Dit blijft een 
aandachtspunt. 
 
Vraag:  
Het gaat om de strook die loopt van het diamantvormige perceel (bij Sint Jansweg 22) richting de 
Heierkerkweg. Wij hebben gezien dat in dit bos, dat ook een vrij jong bos is dat destijds geplant is 
ter compensatie van de A73, inmiddels een parkeerplaats is aangelegd. Graag zouden wij weten: 
Wanneer is dit gebeurd? Hoeveel hectare is voor de aanleg van de extra parkeerplekken gekapt? 
En zijn de hiervoor gekapte bomen ook elders gecompenseerd? 

 
Antwoord:  
De parkeerplaats is gerealiseerd eind 2019. De plaats waar deze parkeerplaats ligt is bestemd als 
bedrijventerrein bij de vaststelling van het bestemmingsplan Floriade / Greenpark. De 
compensatie die daaruit voort kwam is geregeld in het bijbehorende natuurcompensatieplan 
dat wij u al toegestuurd hebben. 
 

 
Uitsnede uit plankaart bestemmingsplan Floriade / Greenpark tpv parkeerplaats Sint Jansweg nr. 
22   
 


