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Beste dames en heren,
Op 23 juni 2016 is de motie RMO 16-0011 aanvaard metals onderwerp ‘Geboortebos’. De motie roept het college op te
onderzoeken in hoeverre we in onze gemeente een geboortebos kunnen oprichten en indien dit mogelijk is direct tot
uitvoer over te gaan.
Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschijningsvorm van het geboortebos en de uitgangspunten die
daarvoor worden gehanteerd. Voor de aanplant van een geboortebos is relatief veel ruimte nodig. Om de bomen
voldoende ruimte te bieden om zich tot een volwassen boom te kunnen ontwikkelen wordt uitgegaan van 80 tot
maximaal 100 stuks per hectare. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden er in de
gemeente Bergen op Zoom gemiddeld per jaar circa 600 kinderen geboren. Aangenomen wordt dat ca. 5 tot 10^o van
de ouders een geboorteboom wil planten. Dit betekent dat er per jaar 30 tot 60 bomen geplant worden. Een bos van
een hectare is dan na 3 jaar vol geplant. Eerder is daarom aangegeven dat het planten van een natuurlijk bos lastig is
te realiseren. Enerzijds dienen hiervoor dus percelen van enige omvang beschikbaar te zijn (circa 7 tot 10 ha) en
anderzijds dienen deze percelen langjarig beschikbaar te blijven voor deze functie.
De gemeente Bergen op Zoom beschikt niet over percelen die voldoen aan deze uitgangspunten om een geboortebos
van enige status te kunnen inrichten. De motie is daarmee voor ons niet uitvoerbaar. Wij willen wel blijven onderzoeken
hoe wij op een andere manier invulling kunnen geven aan het gedenken van het nieuwe leven.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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