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Projectvoorstel 13: Landschap en natuur op particuliere tuinen, erven en terreinen
Direct betrokken partijen:
- Trekker: Stichting De Heilige Driehoek
- Gemeente Oosterhout
- Bewoners Heilige Driehoek
Algemene toelichting:
Het huidige groene karakter van de Heilige Driehoek is mede ontstaan dankzij de diverse tuinen, erven en
particuliere terreinen met hun vaak opgaande beplantingen. Met name de tuinen langs de Leijsenstraat,
Leijsendwarsstraat en ’t Helleke zijn daarbij relevant.
Om beter bij te dragen aan de waarden voor landschap en natuur is het wenselijk dat het karakter van deze tuinen
verder wordt afgestemd op de natuur- en landschapskenmerken van de Heilige Driehoek. Het vervangen van exoten
als o.a. slangenden en coniferen door het aanplanten van inheemse soorten, zoals linde, zomereik, wilg, zwarte els,
haagbeuk, meidoorn, etc. is daarbij een belangrijke stap. Dat kan als knotboom, als struweelzone, als solitaire
tuinplant of als haag. Door daarbij ook rekening te houden met de beeldkwaliteit en belevingswaarde vanaf de
openbare weg wordt aangesloten op de kenmerken en
belangen van het gebied van de Heilige Driehoek. Waar
voldoende ruimte beschikbaar is kunnen ook andere
landschaps- en natuurgerichte maatregelen worden
toegepast, zoals een poel, een ruigtzone of een kleine
fruitboomgaard. Ook de wens om de oevers van
waterlopen en rulletjes natuurlijk af te werken kunnen
hierbij worden betrokken.
Dit projectvoorstel is géén ‘kruistocht’ tegen exotische
tuinen en beplantingen. Het moet worden gezien als een
logische stap binnen de doelstellingen van het Groenplan
om te streven naar herstel van gebiedseigen waarden.
Maar ook als een stap om betrokkenheid, besef en
enthousiasme van de bewoners over de gebiedseigen
kenmerken en waarden te genereren en te versterken.
Uitwerking:
De uitwerking van voornoemde doelstellingen betreft
maatwerk per tuin of perceel. Maatwerk dat afhankelijk
is van de lokale gebiedskenmerken (o.a. omliggende
groenstructuren, hoogteligging), maar uiteraard ook van
de wensen van de betreffende bewoners. Het is wenselijk
dat de koersen zoals opgenomen in het Groenplan daarbij
leidend zijn.
Voornoemde doelstelling is uiteraard geheel gebaseerd op
vrijwillige medewerking van de bewoners. Indien dit niet
wordt gestimuleerd of begeleid is de kans op realisatie
hiervan echter beperkt. Ook een financiële ondersteuning
(subsidie) draagt hieraan in hoge mate bij. Omdat
bewoners ook wensen en vragen zullen hebben nadat
maatregelen zijn uitgevoerd is de benoeming van een
centraal coördinatiepunt wenselijk. Primaire taak van dit Particuliere tuinen kunnen in hoge mate bijdrage aan
versterking van het landschapsbeeld, zoals hier bij
coördinatiepunt is om bewoners te ondersteunen met de
Vijfhuizen.
mogelijkheden voor landschaps- en natuurgerichte
aanpassingen van hun tuinen en erven en om dit te
stimuleren. De taak is dus zowel initiërend als ondersteunend, mogelijk ook al inhoudelijk adviserend.
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Voorgesteld wordt dat Stichting Het Noordbrabants Landschap, in overleg met stichting De Heilige Driehoek, deze
coördinatierol vervult.
Om daadwerkelijk (snel) wensen en plannen uit te kunnen voeren is tevens samenwerking met een vast realisatieaanspreekpunt wenselijk, zoals een groene aannemer die zelf ook ontwerpschetsen kan verzorgen.
Gestandaardiseerde prijzen voor ontwerp en aanleg, mede gebaseerd op afspraken die dit bedrijf heeft met o.a.
Brabants Landschap voor subsidies op beplantingen, zijn voorwaarden die bijdragen aan het succes om bewoners
hierbij te betrekken.
Kostenindicatie: (incl. BTW)
N.v.t.

