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Amendement 9

Geen hekken maar heggen
Verworpen:
Voor:

PvdA, Sociaal Wijchen, VVD, Wijchen
Lokaal

Tegen: CDA, D66, Kernachtig
Wijchen

Amendement van de fracties van PvdA en VVD
Eerste indiener amendement: Peter Gatzen
ingediend 9 november 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 2 toevoegen:
2a. Paragraaf 2.9.3. te wijzigen in:
•

Een plan van aanpak op te stellen ter ondersteuning van de
ecologische verbindingszone middels het plaatsen en beheren
van heggen en de resultaten hiervan begin 2018 te presenteren
aan de gemeenteraad van Wijchen
•
De eventuele kosten van een plan van aanpak voor de ondersteuning van de ecologische verbindingszone middels het plaatsen en beheren van heggen en de resultaten te realiseren binnen het begrote budget opgenomen in het incidenteel perspectief
Beslispunt toevoegen:
•
In de loop van 2018 te starten met het poten van 500 meter
extra heggen. De kosten worden geraamd op €5000,2b. Van de begrote €15.000 zoals voorgesteld op pagina 46 van
ADSD Begroting 2018 “Verkenning afronding EVZ” €5.000 te bestemmen voor de heggen zoals voorgesteld in 2a.
Toelichting:
Natuurlijke begrenzing
Eeuwenlang werden heggen gebruikt als begrenzing van velden, erf
en tuin. Deze natuurlijke afscheidingen vormden groene lijnen in
het landschap. Door de variëteit in de beplanting stonden struiken
afwisselend in bloei, en in het najaar leverden ze allerlei bessen en
zaden. Zo droeg een netwerk van heggen bij aan de diversiteit van
flora en fauna.
Geen hekken maar heggen
Waarom een steriele afrastering, of een uniforme strakke haag,
terwijl het zoveel mooier kan!
Een heg geeft pand en land bescherming en een (streek)-eigen

2
identiteit. Door de keuze van plantensoorten en beheer kan er een
levende afscheiding gecreëerd worden naar eigen smaak.
Variatie in bloeiperiode, hoogte, dikte, lengte en bladkleur - allemaal karakteristieken die afgestemd kunnen worden op de omgeving. De natuur wordt een stuk levendiger - niet alleen door het
bloeiende groen en de kleurige bessen, maar ook door de vogels en
kleine zoogdieren die zich thuis voelen in een heg. Voor zoogdieren
is het veilig manier om over te steken naar nieuwe ecologische gebieden. Hiermee zijn heggen voor een deel een alternatief voor de
ecologische verbindingszone (EVZ). De indieners vinden deze uitwerking effectiever dan het voorgenomen plan van aanpak dat was
opgenomen in de begroting.
Namens de fracties van
PvdA, Peter Gatzen
VVD, Nick Derks
Sociaal Wijchen, Dorien van den Bos

