
	

  
Speerpunten commissie groen Sparrenburg 

 
Status: vastgesteld door de commissie groen en de wijkraad Sparrenburg 
Datum:  februari 2019 
 
 
1.  Het bewaken van de gezondheid en vitaliteit van de flora en fauna in 

Sparrenburg.  
 
2.  De Sparrenburgbrede biodiverstiteit speelt een doorslaggevende rol bij de 

keuzes die ten aanzien van groen worden gemaakt.  
 
3.  Het hemelwater in de wijk wordt zoveel mogelijk behouden  

Afkoppelen van riolering en zoveel als mogelijk terug laten vloeien in de te realiseren 
afwateringsslootjes of aan te leggen wadi’s.  
 

4.  De in Sparrenburg aanwezige gezonde en veilige bomen worden behouden.  
Bij onevenredige overlast wordt eerst gezocht naar een passende oplossing,       
(bijvoorbeeld snoeien of kandelaberen), zodat een boom kan worden gespaard. Als 
behoud van bomen is uitgesloten dan vindt compensatie van de te rooien boom van een 
betere of gelijkwaardige groenkwaliteit plaats. Daarnaast wordt gestreefd naar een 
kwantitatieve verbetering. Bij de beslissing wel of niet behouden van bomen, alsmede 
herplant (type, kwaliteit, kwantiteit en locatie) is de Groencommissie altijd vooraf 
betrokken.  
 

5.  Gerooid hout bij beheer en onderhoud verlaat onze wijk niet.  
Gerooid hout vervuld een belangrijke rol in de verbetering van onze biodiversiteit en de 
opbouw van ecologische takkenrillen. De takkenrillen vormen een waardevolle 
accentuering van de waardevolle lanenstructuren. 
 

6.  De synergie tussen Sparrenburgbos en wijk Sparrenburg wordt teruggebracht 
en verbeterd.  
Daarnaast wordt onze wijk gezien als een groene corridor en uitloper van het Hooghe 
Heidegebied. 
 

7.  De historische lanenstructuur evenals de greppels en mantelzomen, worden 
zowel in kwaliteit als in kwantiteit teruggebracht, behouden of verbeterd.  

 
 
8. De uitgifte van reststroken/groenstroken in de wijk is uitgesloten.  

De commissie Groen van de wijkraad is te allen tijde gesprekspartner als verzoeken tot 
aankoop van groen zich voordoen.  

	
9. Bij herzieningen van bestemmingsplannen worden de bestaande groeiplaatsen 

beschermd of uitgebreid.  
Hiermee wordt vooral de groeiplaats van de boom gevrijwaard van bebouwing en 
andere werkzaamheden die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de 
betreffende nieuwe boom. 

 
10. Samen zorgen voor groen is van belang 

Initiatieven van bewoners ten aanzien van het groen in de wijk worden gewaardeerd en 
gestimuleerd. Hierin trekken we samen op met bewoners en geven we graag advies. 

	


