Groenplan voor de Heilige Driehoek
Projectvoorstellen

Projectvoorstel 16: Inspiratiebrochure Groenbeheersplan voor de Heilige Driehoek
Betrokken partijen:
- Trekker: Gemeente Oosterhout
- Stichting De Heilige Driehoek
Algemene toelichting:
Het Groenplan voor de Heilige Driehoek vormt een basis om de karakteristieken van het groen en het water te
behouden en waar mogelijk te versterken. In de projectvoorstellen is dit uitgewerkt naar o.a. inrichtingsmaatregelen.
Een deel van het reeds bestaande groen, zoals langs de Hoogstraat, de Kloosterdreef, de Pieter Koolenstraat en de
Leijsenstraat, bevindt zich in openbare bermen en plantsoenen. Voor de (reguliere en monumentale) bomen is een
apart beheersplan. Voor de overige bermen en plantsoenen is een gemeentelijk Groenbeheersplan aanwezig. Maar
met de specifieke aandacht voor groen, landschap en natuur voor dit gebied is een detaillering van de doelstellingen
en uitvoering hiervan op zijn plaats.
In dit projectvoorstel wordt voorgesteld om een aparte ‘Inspiratiebrochure’ op te stellen, die door de gemeente wordt
meegestuurd bij de bestekken en afspraken met aannemers die dit groenbeheer uitvoeren.
Uitwerking:
De openbare bermen worden
thans door de gemeente
standaard twee maal per jaar
gemaaid. Bomen worden eens per
jaar gecontroleerd en gesnoeid,
hagen worden twee maal per jaar
geknipt, bosplantsoen wordt
eens per vier jaar afgezet en knotbomen worden eens per drie tot
vijf jaar geknot. De gemeente
heeft daartoe grote delen van het
groenbeheer via bestekken en
contracten uitbesteed.
Groenbeheer: grootschaligheid versus maatwerk

Vanuit kosten- en efficiencyoverwegingen is het zeer
begrijpelijk dat de gemeente streeft naar standaardisatie van het onderhoud. Vanuit de beoogde kwaliteiten van het
groen in de Heilige Driehoek beredeneerd is meer maatwerk op zijn plaats.
Door voor de diverse deelgebieden in het bestaande Groenbeheersplan van de gemeente de doelstellingen te screenen
aan de koersen en ontwikkelingen voor landschap en natuur, zoals geschetst in onderhavig Groenplan, worden op
vrij eenvoudige wijze kansen benut. De sfeer van gebieden blijft beter behouden en de waarden voor natuur kunnen
daarmee stijgen.
Detaillering van het groenbeheer door de gemeente is echter moeilijk, gezien de werkwijze via bestekken en
aannemers. Omdat meer maatwerk en ‘gevoel’ voor detaillering in dit gebied toch wenselijk is, wordt voorgesteld om
een ‘inspiratiebrochure groenbeheer Heilige Driehoek’ op te stellen. Dit omvat een aantal pagina’s waarin
gebiedsgericht en in referentiebeelden (foto’s, schetsen, locaties, korte beschrijvingen) richting wordt gegeven aan
de doelen en mogelijkheden voor detaillering van het gemeentelijk groenbeheer voor dit gebied. Dit wordt dan als
bijlage aan het gemeentelijke bestek en aan opdrachten aan aannemers toegevoegd.
Wellicht betekent dit maatwerk dat in dit gebied niet meer geheel wordt voldaan aan de beoogde efficiency in tijd en
kosten. Die keuzes kunnen bij de actualisatie nader worden afgewogen.
Kostenindicatie: (incl. BTW)
- Opstellen Inspiratiebrochure gemeentelijk groenbeheer Heilige Driehoek ……………… € 15.000,=

