
Het Sparrenburgbos 
moet blijven,  

voor ons allemaal!
 

www.sparrenburg.nl

Inzamelpunten
Doe de flyer, voorzien van uw hand‑ 
tekening (en die van eventuele gezins‑ 
leden en vrienden), vóór 13 januari 
2018 in de inzamelbus op één van  
de volgende inzamelpunten. U kunt  
uw formulier/handtekening ook bij  
uw buurtambassadeur inleveren:

  Winkelcentrum  
Molenhoek  
(schoenmaker)  
 Molenhoekpassage 28 
5242 CZ Rosmalen

  Cafetaria De Hoeven  
Burg. Molenaarshoeven 114 
5244 JL Rosmalen

  Boekhandel De Omslag 
De Driesprong 31 
5241 TJ Rosmalen

  De Fiets Tweewielers 
Graafsebaan 95A 
5248 JT Rosmalen

Tekent u liever online? Prima!
Ga naar www.sparrenburg.nl
en volg de instructies.

Handtekening 1
Volledige naam: Handtekening:

Handtekening 2
Volledige naam: Handtekening:

Handtekening 3
Volledige naam: Handtekening:

Handtekening 4
Volledige naam: Handtekening:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch, 
namens de ondergetekenden vragen wij  
u ervoor te zorgen dat het Sparrenburgbos 
groen en toegankelijk blijft voor ons allemaal 
en het bos aan te kopen!



Het Sparrenburgbos  
moet blijven,  
voor ons allemaal!
Tussen de zandverstuiving van Rosmalen 
en het waterwingebied van Brabant Water 
bij Nuland ligt het Sparrenburgbos. Een 
gebied met rijke historie en bijzondere 
flora en fauna. Er wordt dagelijks gewan‑
deld en gesport. Ook zorginstellingen en 
scholen maken dankbaar gebruik van deze 
bosrijke omgeving. De afgelopen jaren is 
het gebied regelmatig van eigenaar gewis‑
seld. Helaas is er hierdoor veel achterstallig 
onderhoud ontstaan. De diverse eigenaren 
deden hier niets aan. Nu 45 hectare bos 
opnieuw te koop staat vinden wij dat de 
gemeente aan zet is om het Sparrenburg‑
bos groen en toegankelijk te houden voor 
iedereen door het aan te kopen!

Waarom actie?
Het Sparrenburgbos maakt deel uit van  
“De Hooge Heide”. De Wijkraad Sparren‑ 
burg heeft de gemeente onlangs in een 
brief verzocht namens buurtbewoners  
en bosbezoekers om het Sparrenburg‑ 
bos aan te kopen. 

In die brief staan  
de volgende motieven:

•  Toegankelijk voor iedereen!  
Iedere dag opnieuw maken veel mensen 
gebruik van dit gebied en dat moet ook 
in de toekomst gewaarborgd blijven.

•  Geen particulier eigendom!  
Bij particulier eigendom dreigt altijd 
afsluiting en slecht onderhoud van  
het gebied en de ontwikkeling van 
ongewenste commerciële activiteiten 
die onomkeerbare schade aan ons bos 
kunnen veroorzaken.

 •  Goed beheer!  
Goed beheer en onderhoud zal de 
natuur‑ en recreatiewaarde sterk  
verbeteren. Door goed beheer en 
onderhoud zullen de natuur‑ en  
recreatiewaarden zich verder kunnen 
ontwikkelen in de richting van zijn  
toekomstige functies

 •  Respect voor de natuur!  
Dit gebied vervult niet alleen recreatie‑   
ve en educatieve functies. Het is ook van 
belang voor de biodiversiteit, klimaat‑
problematiek, en volksgezondheid.

 •  Beter voor onze gezondheid!  
Het Sparrenburgbos draagt bij aan  
een gezonde stedelijke leefomgeving 
zoals bijvoorbeeld door het weren  
van fijnstof. Zo produceert het bos  
elke dag weer veel zuurstof, neemt  
het CO2 en stikstof NO2 op.

 •  Groter belang!  
Niet alleen voor Sparrenburg maar  
voor mensen in de wijde omgeving  
is dit gebied dus van groot belang.

Samen aan de slag!
In het verlengde van het initiatief van 
Wijkraad Sparrenburg heeft zich onlangs 
de werkgroep “Ons Sparrenburgbos“ 
gevormd. Het doel is zo veel mogelijk 
mensen te informeren en te mobilise‑ 
ren! Sluit je aan en help mee om stap‑
pen te zetten en plannen te maken.

Doe mee!
Door een handtekeningenactie en  
veel publiciteit kunnen we samen 
duidelijk maken aan de gemeente 
‘s‑Hertogenbosch en de Bossche  
politiek wat het Sparrenburgbos  
voor ons en vele anderen betekent!  
Nu en in de toekomst! Met de inzet 
van iedereen die zich betrokken voelt 
bij het Sparrenburgbos wordt zo het 
maatschappelijk draagvlak zichtbaar 
voor ons bos!

Op 30 januari 2018 zullen de hand‑
tekeningen worden aangeboden aan 
de voorzitter van de gemeenteraad 
van ’s‑Hertogenbosch. 12 januari is 
de uiterste inleverdatum voor uw 
handtekeningen.

1 Onderteken de actie!

2  Vind zoveel mogelijk medestanders!

3   Doe de flyer, voorzien van uw  
handtekening (en die van gezins- 
leden en vrienden) vóór 13 januari 
2018 in de inzamelbus! U kunt  
ook het formulier met uw hand- 
tekening inscannen en versturen 
naar info@sparrenburg.nl.

Z.o.z. voor de inzamelpunten.


