Groenplan voor de Heilige Driehoek
Projectvoorstellen

Projectvoorstel 10: Robuust groen tussen de Leijsenstraat en de Hoogstraat
Betrokken partijen:
- Trekker: Stichting De Heilige Driehoek
- Gemeente Oosterhout
- Klooster St.Catharinadal
- Overige direct betrokken bewoners en gebruikers
Algemene toelichting:
De groenzone tussen de Hoogstraat en de Leijsenstraat is niet alleen van groot belang voor de landschapsbeleving
van dit gebied, maar fungeert ook als de belangrijkste lokale verbindingszone voor planten en dieren tussen het
noordelijke en zuidelijke deel van de Heilige Driehoek. Dit is een belangrijke aanleiding om deze zone te willen
behouden en versterken. Thans is in deze zone echter sprake van verruiging, soortverarming en structuurverlies.
De eerste en eenvoudigste stap is een onderhoudsingreep en aanvullende aanplant in deze zone. Kans om deze zone
verder te versterken ligt in het plaatselijk verbreden van deze groenwal met een natuurlijke randzone (zoals een
mantel-zoom).
Uitwerking:
De eenvoudigste stap is een onderhoudsingreep. Die richt
zich vooral op de verwijdering van de soms sterke
verdichting van Amerikaanse vogelkers. Op de open
plekken die dan ontstaan of soms ook al aanwezig zijn
worden bomen aangeplant als zomereik, berk en
ratelpopulier en struiken als vogelkers, meidoorn en
hazelaar.

De huidige groenzone is smal en kent een scherpe grens
met het landelijke gebied.

Naast overleg met de Norbertinessen is ook afstemming
over de aanplant van groen in de vorm van struwelen,
hagen en/of boombeplantingen met de grondgebruiker en
met het glastuinbouwbedrijf voor de verdere planvorming
noodzakelijk.
Langs de oostzijde van de groenzone is sprake van een
versnipperd eigendom. Het is wenselijk dat langs deze
rand een overgangszone (mantel-zoom) komt, maar de haalbaarheid voor de korte termijn is daarvoor discutabel.
Kansen, zoals bij de volkstuinen, kunnen wellicht wel op korte termijn worden benut. Voor onderhavig
projectvoorstel is dit vooralsnog niet meegenomen.
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Kostenindicatie: (incl. BTW)
-

beheersingrepen: onderhoud, aanplant …..……………………………………… € 4.000,=
versterken haag/groene rand langs glastuinbouwbedrijf ……………. € 1.250,=

