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Inrichting en beheer compensatiegebied Gortel 
Inrichting en beheer van het compensatiegebied nabij Gortel ter compensatie van 

parkeerplaatsuitbreiding Paleis Het Loo in het kader van de kap van bos 
 

 

Achtergrond 

In verband met de beoogde uitbreiding van de bezoekersparkeerplaats van Paleis Het Loo 

te Apeldoorn zal een areaal bos verloren gaan. Het areaal bos dat gekapt zal moeten worden 

bedraagt 1,2 ha. De beoogde parkeeruitbreiding ligt binnen het in de Provinciale Verordening als 

Groene Ontwikkelingszone (GO) aangegeven gebied. Zie Tauw-notitie met kenmerk 

N005-1233768BJF-wga-V01-NL. Het verloren gegane oppervlak zal elders worden 

gecompenseerd. In paragraaf 2.7.2.3 van de Omgevingsverordening zijn de voorwaarden bij het 

vellen van houtopstanden genoemd. Voor de compensatie geldt een toeslag van 66 %. Voor de 

1,2 ha die verloren gaat zal daarom 2,0 ha gecompenseerd moeten worden. 

Als compensatielocatie is een perceel beoogd ten oosten van Gortel dat in de huidige situatie in 

gebruik is voor de teelt van kerstbomen. De locatie betreft een perceel aan de Oranjeveldweg 

(onderdeel van perceel met kadastrale aanduiding EPE00.V.00081 G0000). De locatie is 

weergegeven in de bijlage bij deze notitie. 

De nieuwe inrichting van de compensatielocatie vervangt het oppervlak van de te kappen bomen 

ter plaatse van de parkeerplaatsuitbreiding en sluit aan bij de directe omgeving van de 

compensatielocatie zelf waarbij sprake is van een kwaliteitstoeslag. 

 

Notabene: In kaarten met de huidige begrenzing van GO en GNN (Gelders Natuurnetwerk) is de 

compensatielocatie opgenomen als GNN. Dit blijkt echter foutief: De locatie is een agrarisch 

perceel en valt buiten de GNN en GO. Onderdeel van de compensatie is het alsnog vastleggen 

van de locatie als GNN waarmee sprake is van een uitbreiding van de oppervlakte. 

 

Inrichting 

De locatie van de beoogde parkeerplaats bestaat uit gemengd bos met beuk, eik en douglas 

evenals enkele tamme kastanjes en esdoorns. Er is vrijwel geen ondergroei aanwezig en de 

ecologische waarde van het bos is vrij laag. De compensatielocatie is een voormalig agrarisch 

perceel dat bemest is geweest en waar tot voor kort mais is verbouwd. Op dit moment worden er 

kerstbomen geteeld. De omgeving van de locatie bestaat uit landbouwgronden aan de 

noordoostzijde en productiebos aan de west en zuidzijde. Het productiebos bestaat uit grove den, 

douglas en een klein deel larix. 

 
  

Notitie 
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Vanwege de bemeste situatie kan een sterke (initiële) groei van de aan te planten bomen 

verwacht worden. De kerstbomen op het perceel hebben jaarlijkse groeispurten van 1,5 m laten 

zien (mededeling boswachter Kroondomein). De locatie kan een bijdrage leveren aan het 

versterken van de GO. Aanplant van inheemse loofbomen passend bij de potentieel natuurlijke 

vegetatie kan dit verder ondersteunen. Berk zal zich van nature vestigen, aanplant zal 

plaatsvinden van inlandse eik en linde. Hoewel de toplaag verrijkt is zal deze niet worden 

verwijderd. De tijd zal ook voor uitspoeling zorgdragen.  

 

De nieuwe inrichting van de compensatielocatie vervangt de waarden van de te kappen bomen 

en sluit aan bij de directe omgeving van de compensatielocatie zelf. Naast de compensatie van 

het fysieke oppervlakte zorgt de nieuwe inrichting voor een substantiële kwaliteitstoeslag ten 

opzicht van de huidige situatie. 
 

(Overgangs)beheer 

Voor de locatie zou gestreefd moeten worden naar natuurlijk beheer. Vanwege de bemeste 

situatie zal in de eerste jaren echter actief beheert moeten worden omdat snel groeiende soorten 

de aangeplante bomen te veel kunnen beconcurreren. Tot het moment dat een (vrijwel) 

aaneengesloten bladerdek ontstaat, zal daarom actief beheer moeten plaatsvinden gericht op het 

verwijderen van ongewenste ondergroei. 
 

 



 

 

Bijlage 1 

Overzichtskaart ligging compensatielocatie 
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