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Ten geleide

De Heilige Driehoek verenigt een groot aantal waarden in zich: religieus, cultuurhistorisch, monumentaal,
stedenbouwkundig, landschappelijk, ecologisch en als ensemble. De Stichting Heilige Driehoek heeft zich ten doel
gesteld dit unieke gebied in al zijn karakteristieken te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Het aanvragen
en verkrijgen van de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht, vormde een van de eerste stappen. Een in de wet
verankerde bescherming is mooi, maar niet voldoende. Er dient ook te worden gewerkt aan kwaliteit. Vandaar het
stichtingsinitiatief tot een Groenplan voor de Heilige Driehoek, waarin naast een samenhangende visie op groen,
landschap en water, concrete voorstellen worden gedaan tot verbetering. Een initiatief dat door de gemeente werd
omarmd. Dit leidde tot een bestuurlijke overeenkomst, met daarin de deal van een gemeentelijke bijdrage van 50% in
de onderzoekskosten en een bestuurlijke intentieverklaring tot medewerking aan uitvoering van het plan in het
publieke domein.
Onderzoeker Paul van Dijk is daarop enthousiast aan de slag gegaan, gesteund door een Klankbordgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van de stichting, de gemeente Oosterhout, Waterschap Brabantse Delta, Brabants
Landschap en het IVN. Hier is het niet bij gebleven. Ook de kloosters, de boeren, de Stichting Begraafplaatsen
Oosterhout en alle overige bewoners en belanghebbenden, zijn in de gelegenheid gesteld, zowel via één-op-ééngesprekken als bewonersavonden, hun bijdrage aan het eindrapport te leveren. Zij hebben hiervan volop gebruik
gemaakt.
Het plan is klaar. Nu wacht de uitwerking. De gemeente en het waterschap gaan (vooral) aan de slag in het publieke
domein. De Stichting Heilige Driehoek gaat, daarbij gesteund door Brabants Landschap aan de slag met particuliere
grondbezitters, die bereid zijn “hun” groen en landschap meer streekeigen en in samenhang met de omgeving in te
richten. Met behulp van verkregen subsidies van de gemeente, de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch en Brabants
Landschap kunnen deze particulieren nagenoeg zonder kosten aan dit project deelnemen.
Dit alles zal, hopen wij, leiden tot een zodanige kwaliteitsverbetering van groen en landschap in de Heilige
Driehoek, dat ook toekomstige generaties hiervan de vruchten kunnen plukken.
Frans Brekelmans,
Bestuurslid Stichting Heilige Driehoek.
Voorzitter Klankbordgroep Groenplan Heilige Driehoek.
Oosterhout, juni 2008.
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Samenvatting

1. Inleiding
De Heilige Driehoek in Oosterhout is een waardevol gebied langs de oostrand van Oosterhout. Het
markeert het laatste deel van het agrarische cultuurlandschap van de Leijsenakkers. De drie kloosters met
hun landschapstuinen vormen hierin de kern, de historische parels. Maar ook de omgeving kent vele
historische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die naadloos één geheel vormen met de
kloosters. Oude wegen, grachten en rulletjes, monumentale bomen, boerderijen, eeuwenoude bolle akkers
en verspreid vele relicten zoals restanten van oude elzenhagen, een grenssteen en veldnamen als ’t
Helleke, geven alle een beeld van de geschiedenis van dit stadsrandgebied.
De Heilige Driehoek ligt ingeklemd tussen de rand van Oosterhout en rijksweg A27. Om dit unieke gebied
in al zijn karakteristieken -ook voor toekomstige generaties- veilig te stellen is in 2000 de Stichting
Heilige Driehoek opgericht. Eén van de eerste activiteiten van de stichting was het opstarten van de
procedure tot Rijksbeschermd stadsgezicht. De aanwijzingsprocedure daarvoor is inmiddels afgerond.
Door deze aanwijzing heeft de gemeente Oosterhout de plicht om voor het gebied een beschermend
bestemmingsplan op te stellen. Ter voorbereiding daarvoor heeft het college in december 2004 de
Ontwikkelings- en beheersvisie Heilige Driehoek vastgesteld. Een bestemmingsplan is nu in
voorbereiding.
Vooruitlopend op diverse ontwikkelingen in dit gebied heeft Stichting De Heilige Driehoek het initiatief
genomen tot het opstellen van een Groenplan, een plan dat de basis moet vormen voor groenbehoud en
nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Oosterhout heeft dit initiatief omarmd en heeft met de stichting
een bestuurlijk contract gesloten, waarin de bereidheid wordt uitgesproken om te investeren in de kosten
van uitvoering van dit Groenplan, voor zover dit het openbare gebied betreft (dit contract staat op de
website www.deheiligedriehoek.com). Dit plan is nu in concept afgerond.
Het Groenplan is tot stand gekomen met inbreng van een Klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Stichting Heilige Driehoek, gemeente Oosterhout, waterschap Brabantse
Delta, Stichting Het Noordbrabants Landschap en het IVN. Er zijn twee bewonersavonden georganiseerd
om lokale kennis en wensen in te brengen. Tevens zijn er oriënterende ‘keukentafelgesprekken’ gehouden
met diverse bewoners en gebruikers van het gebied, om hun ideeën en wensen te inventariseren.

2. Doelstelling en opzet van het Groenplan
Doel van het Groenplan is te komen tot een realistische
ontwikkelingsvisie en projectvoorstellen op het
historische, landschappelijke en ecologische groen van
de Heilige Driehoek. De focus ligt daarbij op realisatie in
de periode tot 2015. Het Groenplan vormt daarmee een
basis om de (groene) karakteristieken van het gebied te
behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij is ook
de relatie met het watersysteem betrokken. Tevens zijn
recreatieve inpassingsmogelijkheden aangegeven.
Het Groenplan is ook mede-sturend voor nieuwe
ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de begraafplaats en bouwplannen bij De Koppelpaarden en in het
gebied van Van Leijsen of herstructureringsplannen van
riolering, wegen en groenvoorzieningen.
Opzet van het Groenplan
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3. Het plangebied
Het plangebied ligt geheel in de gemeente Oosterhout. Dit gebied wordt aan de oostzijde scherp begrensd
door rijksweg 27 en aan de noordzijde door de Veerseweg. De westelijke en zuidelijke begrenzing wordt
gevormd door de bebouwing van Oosterhout.
Omdat de historische, landschappelijke en ecologische relaties en het watersysteem niet stoppen bij de
plangrens is de directe omgeving soms bij de inventarisatie en de plannen betrokken.

4. Het Groenplan

a. De belangrijkste uitgangspunten
Het Groenplan probeert niet om een landschap uit een bepaalde tijdsperiode te herstellen. Wel koppelt
het Groenplan kansen voor herstel van historische gebiedskenmerken aan eigentijdse ontwikkelingen en
mogelijkheden. Daarbij moet sprake zijn van een samenhang tussen landschap, natuur, cultuurhistorie en
het watersysteem. Kansen voor de belevingswaarde en recreatieve gebruiksmogelijkheden zijn
meegenomen.
Het Groenplan sluit aan op gemeentelijke visies en plannen, zoals de in 2004 vastgestelde
Ontwikkelings- en beheersvisie voor dit gebied. Voorts speelt het Groenplan in op
beleidsontwikkelingen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, de aandacht voor herstel van
gebiedseigen streek- en landschapskenmerken, de groeiende wens naar landelijke uitloopgebieden en de
aandacht voor thema’s als beleving en educatie.
Het principe ‘meer water vasthouden’ uit het rapport Waterbeleid 21e eeuw wordt ten behoeve van
landschap en natuur waar mogelijk toegepast. Voorwaarde is dat dit niet tot schade en overlast mag
leiden.
Realisatie van het Groenplan is gebaseerd op vrijwillige medewerking van bewoners, boeren, de kloosters
en de overige gebruikers in het gebied. Voor de realisatie van het Groenplan is daarom onderscheid
gemaakt in:
• Bestaande grondeigendommen van de gemeente (bermen, plantsoenen), waar relatief snel maatregelen
uitgevoerd kunnen worden;
• Gebieden waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het Groenplan is hiervoor mede-sturend;
• Particuliere grondeigendommen, zoals landbouwgronden en particuliere tuinen. Deze bieden goede
mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan landschap, groen en natuur. Uiteraard vraagt dit wel om
nadere afstemming.

b. Algemeen streefbeeld
De hoofdstrategie voor landschap, groen en natuur voor dit gebied is gebaseerd op behoud en versterking
van de huidige landschappelijke kernwaarden: een halfopen agrarisch cultuurlandschap, met daarin de
drie kloosters en de Kloosterdreef als besloten historische en landschappelijke parels. Behoud en
versterking vormt de basis voor natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, recreatieve waarden en de
belevingswaarde voor bewoners en recreanten.
In het streefbeeld wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inheemse boom-, struik- en
plantensoorten, die van nature ook in dit gebied thuis horen.
Het bestaande groen is voor dit landschap dus een belangrijke basis. Op plaatsen waar daarvoor kansen
zijn is extra ruimte gecreëerd, gericht op meer overgangen tussen ruigt, struweel en opgaand groen. Deze
versterkte groenzones vormen de ‘Robuuste groene structuur’ voor landschap en natuur van de Heilige
Driehoek. Ook de kloostertuinen met hun parken, bossen en groen maken hiervan deel uit.
Het rustieke karakter van de Heilige Driehoek wordt in het streefbeeld versterkt door een aaneengesloten
groenzone langs de A27, waarmee het zicht op de verkeersstromen wordt beperkt. Deze zone maakt ook
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deel uit van de Robuuste groene hoofdstructuur. Het is binnen de termijn van deze visie niet haalbaar om
een grondwal aan te brengen en daarmee ook het geluid van deze snelweg meer te dempen.
Aanvullend aan de Robuuste groene structuur zijn in het streefbeeld op diverse plaatsen kansen voor
versterking van natuur- en landschapswaarden:
• In het gebied tussen de Veerseweg en de Leijsenstraat worden nieuwe ontwikkelingen afgewerkt met
een mozaïek van hagen, struwelen, bomen, houtsingels en bloemrijke bermen;
• Vooral de grotere particuliere tuinen kennen in het streefbeeld enige verdichting langs de randen met
inheemse beplantingen (zoals knotwilgen, hagen, elzensingels of bossages). Ook poelen kunnen
ingepast worden. Bewoners blijven in hun keuze
hiervoor uiteraard autonoom;
• Verspreid in het overige landelijke gebied wordt de
bestaande percelering gebruikt voor de aanplant van
hagen, halfopen elzensingels, bomen, knotwilgen en
(soms geknotte) essen;
• Door het plaatsen van stuwen en eventueel de aanvoer
van water blijven de rulletjes en de grachten
watervoerend en worden de natuurwaarden
verhoogd. In het streefbeeld kennen alle rulletjes
natuurlijke oevers.
In het streefbeeld is het onderscheid tussen de hogere,
drogere gronden rondom de Paulusabdij en de lagere,
nattere gronden bij Het Helleke ook weer beter
herkenbaar aan verschillen in watervoerende sloten,
landschapselementen, kenmerkende groenstructuren en
natuurwaarden.
Bloemrijke bermen langs wegen, paden en oevers
vormen niet alleen kleurrijke linten in het landschap,
maar zijn tevens schakels voor natuurlijke linten voor
planten en dieren.
Boeren hebben in dit streefbeeld een belangrijke rol bij
het in stand houden en ontwikkelen van het agrarisch
cultuurlandschap, zonder dat dit hun bedrijfsvoering in
de weg staat. In het streefbeeld hebben ook bewoners
Schetsmatig streefbeeld landschap en water
hun tuinen zo veel mogelijk afgestemd op de
gebiedseigen landschaps- en natuurwaarden, waarbij vooral inheemse plantensoorten zijn toegepast en
soms natuurgerichte inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd, zoals poelen en natuurlijke oevers langs
sloten en rulletjes.
De kloosters blijven ‘geïsoleerd’, het is uitdrukkelijk niet de wens om de ommuurde terreinen met hun
gebouwen, parken en tuinen, publiekelijk open te stellen voor recreanten of als uitloopgebied voor
bewoners. De kloosters blijven daarin autonoom. Het mystieke en rustieke karakter dat van deze
beslotenheid uitgaat is één van de kernwaarden van dit gebied.
Voor het overige landelijke gebied is het streefbeeld gericht op enige vergroting van de beleefbaarheid en
een recreatief medegebruik. Behoud van bestaande en zo mogelijk de vorming van nieuwe doorzichten op
fraaie doorkijkjes en de oude essen van het cultuurlandschap zijn een voorwaarde voor nieuwe
ontwikkelingen in het gebied. Via onder meer informatiepanelen worden bezoekers op de bijzondere
kenmerken geattendeerd. De schaal en de kwaliteit van het toeristisch-recreatief aanbod is daarbij gericht
op extensieve recreatie: wandelen, fietsen en natuur- en cultuurbeleving. Het huidige rustieke karakter
blijft behouden.
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c. Realisatie
Voor de realisatie van het Groenplan wordt ingezet op een goede informatie van en afstemming met
bewoners en gebruikers. Uitwerking van de projectvoorstellen gebeurt zo veel mogelijk in directe
samenspraak met de omwonenden. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en wederzijdse inspiratie, wat leidt
tot betere resultaten.
De gemeente Oosterhout en het waterschap Brabantse Delta werken aan de realisatie van projecten en
kansen in het openbare gebied. De stichting heeft hierbij mede een coördinerende en toetsende rol.
Omdat een deel van onderstaande projectvoorstellen betrekking heeft op landbouwgronden en
particuliere tuinen is gezocht naar mogelijkheden om bewoners en boeren te faciliteren en te
ondersteunen. Stichting Het Noordbrabants Landschap is bereid om dit voor boeren en burgers te
verzorgen. Zij kunnen daarbij tevens tegen zeer sterk gereduceerde tarieven plantgoed leveren of de
realisatie van maatregelen subsidiëren. Ook zijn er inmiddels andere subsidiebronnen (gemeente, Wijde
Biesbosch) aangeboord. Voor de langere termijn zijn er wellicht mogelijkheden voor een vergoedingsregeling voor groen en natuur op agrarische gronden.

5. Overzicht van de projectvoorstellen
Voornoemde uitgangspunten en streefbeelden vormen de
basis voor concrete projectvoorstellen die de komende
jaren uitgevoerd kunnen worden. Sommige voorstellen
kunnen direct opgepakt worden, andere vragen nog om
nadere uitwerking en afstemming.
Projectvoorstellen:
1. Groen en landschap Veerseweg
2. Mariakapelleke en ‘t Helleke
3. Groen, landschap en beleving Pieter Koolenstraat
4. Westrand: duidelijke entrees en groenbeeld plus
stedelijk herkenningspunt Abdis van Thornstraat
5. Park- en groenzone langs de Hoogstraat
6. Groenzone langs de A27
7. Natuur en landschap langs de Kloosterdreef en de
kloostergracht
8. Kansen herstel watersysteem (in gehele gebied; niet op
kaart)
9. Landschap ten westen van de Leijsendwarsstraat
10. Robuust groen tussen Leijsenstraat en Hoogstraat
11. Kloostertuin en cultuurlandschap van de Paulusabdij
12. Landschap ten zuiden van de Paulusabdij
13. Landschap en natuur op particuliere tuinen, erven en
terreinen (in gehele gebied; niet op kaart)
14. Stimuleringskader: aanleg- en beheersvergoedingen (in
gehele gebied; niet op kaart)
15. Toeristisch-recreatieve afwerking (in gehele gebied;
niet op kaart)
16. Groenbeheersplan (in gehele gebied; niet op kaart)

2.
1.
3.

4.

6.
7.
9.
4.
10.

5.
11.

12.

6.

Overzicht van de ligging van de
projectvoorstellen
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INLEIDING

1.1 Aanleiding
De Heilige Driehoek in Oosterhout is een waardevol gebied langs de oostrand van Oosterhout. Het markeert
het laatste deel van het agrarische cultuurlandschap van de Leijsenakkers. De drie kloosters met hun
landschapstuinen vormen hierin de kern, de historische parels. Maar ook de omgeving kent vele historische,
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die naadloos één geheel vormen met de kloosters. Oude wegen,
grachten en rulletjes, monumentale bomen, boerderijen, eeuwenoude bolle akkers en verspreid vele relicten als
restanten van oude elzenhagen, een grenssteen en veldnamen als ’t Helleke, geven alle een beeld van de
geschiedenis van dit randstedelijk gebied.
De Heilige Driehoek ligt ingeklemd tussen de rand van Oosterhout en rijksweg A27. Om dit unieke gebied in al
zijn karakteristieken -ook voor toekomstige generaties- veilig te stellen is in 2000 de Stichting Heilige
Driehoek opgericht. Eén van de eerste activiteiten van de stichting was het opstarten van de procedure tot
Rijksbeschermd stadsgezicht. De aanwijzingsprocedure daarvoor is inmiddels afgerond. Door deze aanwijzing
heeft de gemeente Oosterhout de plicht om voor het gebied een beschermend bestemmingsplan op te stellen.
Ter voorbereiding daarvoor heeft het college in december 2004 de Ontwikkelings- en beheersvisie Heilige
Driehoek vastgesteld. Een bestemmingsplan is nu in voorbereiding.
Op initiatief van Stichting De Heilige Driehoek is tevens een onderzoek gestart om de mogelijkheden te
verkennen tot opname van het gebied op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Vooruitlopend op diverse ontwikkelingen in dit gebied heeft Stichting De Heilige Driehoek initiatief genomen
tot het opstellen van een Groenplan, een plan dat de groene basis moet vormen voor groenbehoud en nieuwe
ontwikkelingen. De gemeente Oosterhout heeft dit initiatief omarmd en heeft met de stichting een bestuurlijk
contract gesloten, waarin de bereidheid wordt uitgesproken om te investeren in de kosten van uitvoering van
dit Groenplan, voor zover dit het openbare gebied betreft. Dit Groenplan ligt nu voor u.
Het Groenplan is mede tot stand gekomen met inbreng van een klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van Stichting De Heilige Driehoek, gemeente Oosterhout, waterschap Brabantse Delta,
Stichting Het Noordbrabants Landschap en het IVN. Er zijn twee bewonersavonden georganiseerd om
bewoners en gebruikers in de gelegenheid te stellen lokale kennis en wensen in te brengen en daarmee de
haalbaarheid en het draagvlak van de plannen te vergroten. Ook zijn hiervoor één-op-één gesprekken geweest
met een aantal bewoners en gebruikers die grote percelen in eigendom en/of beheer hebben.

1.2 Doelstelling en opzet van het Groenplan
Doel van het Groenplan is te komen tot een realistische
ontwikkelingsvisie op en concrete projectvoorstellen voor het
historische, landschappelijke en ecologische groen van de
Heilige Driehoek. De focus ligt daarbij op realisatie in de
periode tot 2015. Het Groenplan vormt daarmee een basis om
de (groene) karakteristieken van het gebied te behouden en
waar mogelijk te versterken. Hierbij is ook de relatie met het
watersysteem betrokken. Ook zijn recreatieve inpassingsmogelijkheden aangegeven.
Het Groenplan is ook mede-sturend voor nieuwe
ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de begraafplaats,
bouwplannen bij De Koppelpaarden en in het gebied van Van
Leijsen en herstructureringsplannen van riolering, wegen en
groenvoorzieningen.
De maatregelen en acties die nodig zijn voor behoud,
verbetering en herstel van het groen en het water in het gebied
zijn vertaald in projectvoorstellen met een kostenindicatie.
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1.3 Het plangebied
Het plangebied is geheel gelegen in de gemeente Oosterhout. Dit gebied wordt aan de oostzijde scherp
begrensd door rijksweg 27 en aan de noordzijde door de Veerseweg. De westelijke en zuidelijke begrenzing
wordt gevormd door de bebouwing van Oosterhout. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.
Deze begrenzing is ook vastgelegd in de aanwijzing tot Rijksbeschermd Stadsgezicht.
Omdat de historische, landschappelijke en ecologische relaties en het watersysteem niet stoppen bij de
plangrens is de omgeving op hoofdlijnen bij de inventarisatie en de visie betrokken.

Figuur 1. Ligging van het plangebied
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2 GESCHIEDENIS VAN DE HEILIGE DRIEHOEK
2.1 Natuurhistorie: de vorming van de natuurlijke basis
Om de ontwikkeling van dit gebied te begrijpen is een korte terugblik nodig in de natuurlijke geschiedenis van
deze regio. Daarbij zijn vooral twee kenmerken van belang: het Brabantse breukenstelsel en de latere
geomorfologische afzettingen. Op basis daarvan zijn het lokale reliëf, de bodem en de kenmerken van het
watersysteem ontstaan. En die zijn weer bepalend geweest voor het menselijk grondgebruik (par. 2.2).

1. De natuurlijke basis: breuken en afzettingen in het Pleistoceen
Zo’n 2,5 miljoen jaar geleden, aan het begin van de geologische periode van het Pleistoceen, ontstond in ZuidNederland een aantal breuken in de aardkorst. Hierdoor zakte een deel van Brabant, de Centrale Slenk,
langzaam naar beneden terwijl andere gebieden, de Peelhorst en de Kempenhorst, juist stegen. Door deze
bewegingen konden tijdens de latere overstromingen van de rivieren Rijn en Maas in de Centrale Slenk
honderden meters dikke lagen met afwisselend klei, zand en grind worden afgezet. Op de stijgende horsten zijn
deze lagen totaal hooguit enkele tientallen meters dik.
In de eerste helft van het
Pleistoceen werd in heel Brabant
door Rijn en Maas vooral fijn zand
en klei afgezet, in geologische
termen bekend als de Formaties
van Kedichem en Tegelen.
Vervolgens zette de Maas zo’n
600.000 jaar geleden in Midden- en
Oost-Brabant een laag grof zand en
grind af, de Formatie van Sterksel.
In deze regio is de dikte van deze
laag zo’n tien tot vijftien meter.
Gedurende de laatste 100.000 jaar
van het Pleistoceen, in de ijstijd
van het Weichselien, is over heel
Brabant een glooiende laag
dekzand afgezet, de Formatie van
Figuur 2. Hoogtelijnen en belangrijkste geomorfologische deelgebieden in
Twente, die de eerdere rivierNoord-Brabant.
afzettingen weer grotendeels heeft
bedekt. In deze regio is deze dekzandlaag maximaal één à twee meter dik, maar kan plaatselijk ook ontbreken.
Toen deze ijstijd zo’n 10.000 jaar geleden ten einde liep, eindigde ook de laatste fase van de natuurlijke
geo(morfo)logische ontwikkeling binnen het plangebied. We komen dan in de tijdperiode van het Holoceen.
Voor het plangebied is de abiotische basis daarmee grotendeels gelegd; er vinden daarna geen nieuwe
natuurlijke afzettingen meer plaats. Wel worden vanaf de Middeleeuwen lokaal nog stuifzanden afgezet,
ontstaan door intensief boerengebruik van de grond. Dit vindt binnen het plangebied waarschijnlijk alleen
plaats in het meest zuidelijke gebied, oostelijk van de huidige Voorheide.
Resultaat is dat het plangebied is gelegen op de oostflank van de Kempenhorst. Het huidige maaiveld helt om
die reden in noordoostelijke richting af van ruim +6 meter NAP in het zuidelijke gebied tot zo’n +2 meter NAP
in het noordoostelijke deel. Met name de grofzandige laag en de dekzandlaag zullen later een belangrijke rol
gaan spelen in de hydrologische kenmerken van deze regio en de mogelijkheden als vestigingsplaats voor
boeren.

2. Natuurlijke ontwikkelingen in het Holoceen
In het Holoceen veranderde het klimaat en stegen de temperaturen. Daardoor steeg ook de zeespiegel. En
omdat het warmer werd verdween de permafrost, de permanent bevroren bodem, en veranderde de
grondwaterhuishouding. Hierdoor konden zich ook weer meer planten ontwikkelen. Dit alles leidde tot enkele
grote veranderingen in deze omgeving.
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Allereerst ontwikkelden zich bossen in het voorheen ijzige toendra-zandlandschap, waar ook deze regio deel
van uitmaakte. Vlak na de ijstijd waren dit naald- en berkenbossen, maar met de verdere klimaatveranderingen
trad een verdere ontwikkeling op naar vooral loofbossen.
In de lager gelegen gebieden traden in het Holoceen nog andere ontwikkelingen op. Door de stijging van
grondwaterstanden ontstonden daar zeer natte omstandigheden. Binnen het plangebied was vooral in de lager
gelegen noordelijke delen sprake van hoge grondwaterstanden. Veldnamen als ‘t Helleke verwijzen daar nog
naar. In de lagere gebieden ten noordoosten van het plangebied werden de grondwaterstanden zelfs dermate
hoog dat zich hier waarschijnlijk al zo’n 6.000 jaar geleden veenmoerassen vormden: eerst veel open water met
rietvenen, vervolgens zeggevenen en bosvenen en circa 3.000 jaar geleden zelfs plaatselijk hoogveen.
Maar al zo’n 1.000 jaar geleden vormde de stijging van de zeespiegel een bedreiging. Geholpen door de
menselijke invloed, waarbij tussen de 11e en de 15e eeuw in Zuidwest-Nederland grootschalig veengronden
werden afgegraven en dijken slecht werden onderhouden, kon de St.Elisabethsvloed in 1421 na Chr. desastreus
doorbreken. Via het beekdal van de Donge overstroomden in de daarop volgende jaren ook de venen in deze
regio. Langzaamaan werd in het gebied dat wij nu kennen als Oranjepolder en (in iets mindere mate in) de
Willemspolder klei afgezet. De kleiafzetting en veenvorming vormen tezamen de Westland Formatie.
Vanaf de 17e en 18e eeuw werden deze klei- en veenmoerassen bedijkt en ingepolderd.
De geomorfologische basis was gedurende het Holoceen bepalend voor de hydrologie van deze regio. Het
uitgestrekte fijnzandige en kleiige Brabantse achterland ten zuiden van het plangebied vormde een groot
infiltratiegebied. Regenwater zakte in deze dichte bodems maar langzaam in de grond en stroomde als grondwater traag in noordelijke richting, zoals naar ’t Helleke en naar de Oranje- en Willemspolder. Daarom waren
de grondwaterstanden ook op deze hogere (lemige) gronden van nature vrij hoog. Op plaatsen waar dit
grondwater slechts langzaam werd afgevoerd kwamen zelfs verspreid vennen en moerassen voor, zoals Het Blik
in het huidige bedrijventerrein Vijf Eiken, het Moerken bij Klein-Oosterhout en de vennen op de Seterse Hei1.
Net zuidelijk van het plangebied stroomde dit grondwater uit in de grofzandige laag, waar het vrij snel werd
afgevoerd naar lagere gebieden. Van nature zijn de grondwaterstanden in de hogere delen van dit (grofzandige)
plangebied dan ook vrij laag. Maar in de lagere delen, zoals in ‘t Helleke, stagneerde de afvoer van grondwater.
Op die plaatsen stegen de grondwaterstanden, zodat het water oppervlakkig (via laagten) moest worden
afgevoerd. Juist bovenstrooms van dit natte gebied konden hierdoor korte beekjes ontstaan, die in dit hellende
gebied snelstromend water bevatten. Dit zijn de rulletjes. In de omgeving van de Heilige Driehoek komen
waarschijnlijk van nature twee rulletjes voor: de Leijsense Loop en de Heikantse Loop.
Op basis van deze natuurlijke ontwikkelingen hebben zich in het Holoceen uiteindelijk ook binnen het
plangebied bossen ontwikkeld. De eerste mensen in deze regio troffen hier waarschijnlijk zo’n 3000 jaar
geleden op de hogere, drogere delen een droog tot licht vochtig eiken-berkenbos aan. Deze ging naar de lagere
delen van ’t Helleke over in een eiken-elzenbos of in een voedselarm broekbos met wilgen, elzen en berken. Dit
natte bostype ging vervolgens geleidelijk in noordoostelijke richting over in berkenbroekbossen en hoog- en
laagvenen langs de Donge. Na 1421 zijn deze veranderd in het Biesboschachtige klei- en veenlandschap van de
Oranje- en Willemspolder, met kreken, rietmoerassen en broekbossen.

3. Resumé
De natuurlijke geschiedenis maakt dat de Heilige Driehoek en zijn omgeving thans in een zeer gevarieerd
gebied ligt. Het ligt op de breuk in de aardkorst die de scheiding vormt tussen de Kempenhorst en de Centrale
Slenk. Hierdoor daalt de maaiveldhoogte van het gebied in noordoostelijke richting. Dit is derhalve nu de
hoofdstroomrichting van het grond- en oppervlaktewater, met droge omstandigheden op de hogere delen en
een vochtig milieu in de lagere noordoostelijke gebieden. Door de aanvoer van grondwater en het lokale verhang
van het maaiveld is tevens een klein en smal beekdal ontstaan, met een rulleke (Leijsense Loop) dat kwelwater
uit de omgeving afvoerde. Dit rulleke is nu overigens verdwenen.
Voorts bevinden zich in deze regio vier geologische afzettingen, namelijk:
- de veenlagen en kleiafzettingen ten noorden en noordoosten van het plangebied
- een laag fijnzandig en zwak lemig dekzand aan het maaiveld van maximaal één à twee meter dikte, die hier
een licht glooiend karakter heeft
- de onderliggende laag van grind en grof rivierzand van maximaal vijftien meter dikte
- de oude fijnzandige en kleiige lagen van het Vroeg-Pleistoceen ten zuiden van het plangebied.
Hierdoor hebben zich in het plangebied na de laatste ijstijd bossen ontwikkeld. Toen enkele duizenden jaren
geleden de eerste mensen zich in deze regio vestigden, troffen zij hier waarschijnlijk overgangen van een
vochtig eiken-berkenbos aan op de hogere delen naar nattere bostypen als broekbossen in de lagere delen.

1

Deze vennen moeten niet worden verward met de huidige leemputten in de Boswachterij Dorst. Deze zijn door mensen gegraven.
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2.2 Cultuurhistorie: de mens en het landschap van de Heilige Driehoek
Voornoemde natuurlijke basiskenmerken (bodem, water, reliëf) zijn in belangrijke mate bepalend geweest voor
de vestigingskeuze en het grondgebruik van mensen in dit gebied en daarmee voor de kenmerken van het
landschap. Op hoofdlijnen kunnen twee groepen van mensen worden onderscheiden, die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de vorming van de gebiedseigen landschapskenmerken van de Heilige Driehoek. De groep
met de belangrijkste invloed op het historische landschap zijn de boeren. Zij hebben met de keuze om zich hier
te vestigen de basis gelegd voor het huidige wegenpatroon, de afwatering met sloten, de percelering, de oude
akkers, de bebouwingslinten en de groenstructuren met hagen, bosstroken, elzenhagen, knotwilgen en
(lei)lindes. De tweede groep zijn de kloosterorden. Zij hebben zich in dit agrarische cultuurlandschap
gevestigd, hebben zich daar deels op aangesloten, maar hebben daarbinnen ook drie ‘kloostereilanden’ gevormd.

2.2.1 Bewoningssporen uit de IJzer- en Romeinse tijd
Opgravingen nabij het huidige Den Hout geven aan dat zich daar zo’n 3000 jaar geleden al landbouwers hebben
gevestigd. Onbekend is of er in die tijd ook mensen in de omgeving van ons plangebied hebben gewoond. Het
lijkt waarschijnlijk dat dit gebied destijds hiervoor wel geschikt was: droog genoeg voor de akkers, waarbij de
zwak lemige dekzandlaag, de bodem, makkelijk te bewerken was met de eenvoudige middelen die men toen
had. En tegelijkertijd lag deze plek ook in de nabijheid van vers stromend drinkwater in de rulletjes. Dit wordt
bevestigd door een archeologisch onderzoek uit 2003, waarbij op het terrein van de OLV-abdij bewoningssporen zijn aangetroffen uit de IJzertijd.
Archeologisch onderzoek in 1984, in verband
de bouw van de woonwijk Molenbuurt, geven
nabij het plangebied bewoningssporen uit de
IJzertijd en Romeinse tijd. Men heeft hier in elk
geval in de 2e eeuw na Chr. gewoond en leefde
van zowel veeteelt als akkerbouw.
Houtskoolanalyses duiden op boomsoorten als
wilg, zwarte els, berk, gewone es, eik, hazelaar
en wegedoorn. Op basis hiervan wordt afgeleid
dat het landschap hier destijds licht vochtig tot
plaatselijk nat was. Het lijkt er op dat men op
de flank van het smalle beekdal cq. het rulletje
woonde, in een bosrijke omgeving waarin
enkele kleine akkers waren gekapt. De loop van
dit rulletje is op kaarten uit 1832 en 1900 en
zelfs op een luchtfoto halverwege de 20e eeuw
nog duidelijk zichtbaar. Door uitbreiding van
de begraafplaats aan de Veerseweg en door
Figuur 3. Luchtfoto (ca. 1950) met daarop (gemarkeerd)
latere bebouwingen is hiervan nu echter nog
zichtbaar de ligging van het voormalige rulletje van de Leijsense
nauwelijks iets herkenbaar.
Loop.

2.2.2 Middeleeuwse boerenontginningen als landschappelijke basis voor de Heilige Driehoek
Na de Post-Romeinse leegte hebben zich vanaf de Vroege Middeleeuwen, vermoedelijk tussen 600 en 700 na
Chr., Frankische boeren gevestigd in het huidige Oosterhout. Op de hogere gronden legden zij hun akkers aan,
de lagere en nattere gronden vormden hun wei- en hooilanden. Al snel ontstonden grote akkercomplexen, zoals
de Houtsche Akkers zuidelijk van Den Hout en de Leijsenakkers aan de zuidoostkant van Oosterhout.
De ontginning van dit gebied tot de Leijsenakkers ging niet in één keer, maar in een aantal fasen.
De oudste delen van de Leijsenakkers liggen nu onder de woonkern van Oosterhout. Vermoedelijk begon de
Middeleeuwse ontginning van het plangebied in de 11e of 12e eeuw vanaf de westzijde. Boeren bouwden hier
hun boerderijen en ontgonnen de woeste gronden (heide en bossen) afhankelijk van de lokale kenmerken: er
ontstond er een landschap met een mozaïek van met dichte eikenhout en hagen omgeven akkers op hogere
delen en slootrijke weides met geknotte essen, elzen en wilgen op lagere delen, zandpaden om de akkers te
bereiken, een boomgaard bij de boerderij en sloten om voldoende (drink)water te hebben en het
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wateroverschot af te voeren. Het landschap van deze 11e en 12e eeuwse ontginningen was kleinschalig, besloten
en individueel. We spreken hier van een hoevelandschap. Dit landschap leek ogenschijnlijk ‘rommelig’, maar was
in feite zeer gestructureerd omdat het grondgebruik en de inrichting een directe afspiegeling was van de
gebiedskenmerken (hoog-laag, droog-nat, lemig, zandig of venig).
Het lijkt erop dat de Vroeg-Middeleeuwse verspreiding van bewoning vooral via (al dan niet geclusterde)
boerderijen plaats vond; verspreid op geschikte locaties werden boerderijen gebouwd en akkers aangelegd.
Vermoedelijk rond de 12e of 13e eeuw verschoven de boerderijen om nog niet duidelijke redenen naar de
akkerranden en kreeg het cultuurlandschap van de Leijsenakkers meer zijn huidige patronen. De Zandheuvel
en -in het verlengde daarvan- de Leijsenstraat vormen dus een secundaire straatnederzetting.
De percelering, zoals op de kadasterkaart uit
1832 weergegeven, bevestigt het beeld van de
agrarische ontginningsgeschiedenis van het
plangebied. De 11e en 12e eeuwse ontginningen
aan de westzijde zijn blokvormig, latere
ontginningen vonden plaats in de lagere en
nattere delen (vermoedelijk vanaf de 13e en 14e
eeuw), zoals langs de Leijsendwarsstraat. Deze
percelen zijn meer strookvormig en worden
gescheiden door greppels, solitaire bomen en
houtsingels van vooral essen, elzen en
(knot)wilgen. Hiervan zijn nu nog steeds
restanten in het landschap herkenbaar.
Het landschap en het grondgebruik bleven
gedurende de daarop volgende eeuwen vrij
constant. De sloten en rulletjes voerden
constant het waterschot in noordelijke en
noordoostelijke richting af naar de nabijgelegen venen, de latere polders. De akkers
werden door de plaggenbemesting geleidelijk
opgehoogd en kregen langzaamaan hun
kenmerkende bolle maaiveld. Archeologische
gegevens laten zien dat de dikte van het esdek
van de Leijsenakkers afneemt van 80 à 90 cm
binnen de Heilige Driehoek tot zo’n 20 à 30 cm
bij Everdenberg, nabij Heikant.
Figuur 4. Kadasterkaart 1832. Herkenbaar is het verschil in blokvormige (drogere) percelen in het westen van het plangebied en
Door het eeuwenlange beheer en onderhoud
strookvormige percelen in het oostelijke deel. De (toen) katholieke
van de eikenhakhoutwallen en hagen tussen de
begraafplaats langs de Veerseweg, noordelijk van het rulleke
percelen ontstonden zeer dichte
Leijsense Loop, was hier nog maar net aanwezig.
groenstructuren. De houtsingels tussen de
percelen en langs de zandpaden en sloten ontwikkelden zich soms tot smalle bosstroken of werden elders ten
behoeve van geriefhout geknot, zodat rijen van forse knotwilgen, -elzen en -essen ontstonden. De nabijgelegen
bos- en heidegebieden, de weidegronden voor de schapen en geiten, lagen zuidelijk van de Voorheide en de
Heikant. Zo zijn bij Everdenberg, zuidoostelijk van het plangebied, sporen aangetroffen van een schaapskooi
die hier rond 1350 op de rand van de akkers naar de heide moet hebben gestaan.
Het hoevelandschap van de Leijsenakkers stond niet op zich. Dit agrarisch cultuurlandschap liep in oostelijke
richting door en ging daar via de vrij natte Onnutte Velden (zuidelijk van het huidige Oosteind) en de drogere
Heistraat en Heikant over in de akkers ten westen van Dongen (Groenstraat). In zuidelijke richting lagen de
‘woeste gronden’, de bos- en heidegebieden van Oosterheide en de Seterse Hei.
De Leijsenstraat was een Provinciale weg, die al in de 19e eeuw is verhard. De Veerseweg dateert uit begin 19e
eeuw, toen in opdracht van Napoleon de verharde handelsroute tussen Parijs en Amsterdam werd aangelegd.
De overige wegen waren zandpaden. De huidige kasseien van de Leijsenstraat, Monnikendreef en Kloosterdreef
zijn halverwege de 20e eeuw aangebracht.
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Figuur 5. De topografische kaart van ca.1900 geeft een beeld van de agrarische ontginningspatronen en de
landschapskenmerken. De katholieke begraafplaats en het klooster St.Catharinadal zijn herkenbaar, evenals de
jongenskostschool en de tuin van Treffers. De Benedictijnen (OLV-abdij en Paulusabdij) waren nog niet aanwezig.

2.2.3 De invloed van de drie kloosters op het landschap
Rond 1400 werd binnen het agrarische plangebied door Claes de Voocht Peters Schaertszoon een ‘huysinghe en
hovinghe’ gebouwd, beter bekend als het slotje ‘De Blauwe Camer’. Maar al in 1412 verkocht hij dit slotje aan
Herberen van Emmichoven, kleinzoon van de voorheen machtige Heer van Oosterhout Willem van
Duvenvoorde († 1353).
Rond 1420 werd het slotje verkocht aan de
Orde van de Johannieters (kloosterridders). Zij bouwden rond 1450 de toren
aan het slotje. De Blauwe Camer groeide
in de daarop volgende eeuwen uit, zowel
in omvang van het gebouw als in
eigendom van de omliggende gronden. In
1562 wordt het omschreven als ‘de huysinghe
de Blaeu Camer mette 2 boghaerden, voorhof,
saylandt en alle die huysinghe ende hoeve ende lant
daertoe met oock de lije ende eyckebomen’.
In 1645 werd het slotje voor de laatste
maal verkocht en wel aan de zusters
Norbertinessen van het Bredase
St.Catharinadal. Het slotje werd
uitgebouwd met een klein klooster,
Figuur 6. Kaart uit 1650 van het klooster St.Catharinadal (linksboven is
waarna de zusters het geheel in 1647
de noordzijde). Toen al waren grachten aanwezig. Aan de onderkant de
Kloosterdreef die al was voorzien van een (drie-rijige) laanbeplanting
betrokken. De vestiging van deze
van eiken. Rechts de bij het klooster behorende akkers, destijds nog
kloosterorde had alleen direct rondom het
door brede hagen omgeven. Links de tuin met de boomgaard.
klooster enige invloed op het kleinschalige
agrarische cultuurlandschap. Het
grachtenstelsel rondom het slotje was al aanwezig. En de zusters gebruikten de zuidelijke akker, waarbij een
stelsel van drie meter brede hagen om de akkers aanwezig was. Volgens een kaart uit 1650 was langs de
Kloosterdreef ook al een laanbeplanting met drie bomenrijen aangebracht, mogelijk de ‘lije ende eyckebomen’
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die al in 1562 werden genoemd. Ook op de topografische kaart van rond 1840 is deze laanbeplanting
herkenbaar.
Intermezzo
Begin 16e eeuw mochten de Norbertinessen de binnenruimte van hun klooster in Breda niet verlaten. Men
kwam dus niet buiten. In 1512 kreeg men van de Generaal-Abt van Prémontré uiteindelijk toestemming om
drie tot vier maal per jaar ‘in kleine distancie’ buiten het klooster te komen om daar op het plaatsje voor de
kerkdeur te kunnen wandelen.
Het is dus begrijpelijk dat de Norbertinessen met de verhuizing in 1647 naar het slotje de Blauwe Camer, met
een eigen tuin, voor hun gevoel in het paradijs moeten zijn aangekomen. Zelfs in 1966 schrijft men in het
boekje ‘De Norbertinessen van Sint-Catharinadal’: ‘Het komt niet in ons op om voor de kerkdeur te willen
wandelen, omdat wij binnen het slot daarvoor gelegenheid te over hebben in een tuin, die het Hof van Eden
nabij komt. Het gekwinkeleer van ontelbare zangvogeltjes, het majestueuze pronken van de bonte en witte
pauwhaan, het statige voortglijden over de vijver van de zwanen en de trotse eendenmoeder met haar kuikens
in haar kielzog; dat is in deze 20e eeuw pure vreugde in een omgeving van eeuwenoude beuken, van een den
die zich in het water weerspiegelt, van rozenperken en borders met bloemen’.

Binnen de kloostermuren zal in eerste instantie waarschijnlijk een tuin zijn aangelegd die vooral functioneel
was: behalve een begraafplaats ook een groenten- en kruidentuin, bessen en een boomgaard. Pas later zal de
tuin ook een meer esthetische functie hebben gekregen, met perken en hagen en exoten als krokussen, rozen,
rododendrons en dennen- en sparrensoorten.

Figuur 7. Schilderij (1873) van het Landgoed Vrede-Oord aan de Zandheuvel. Links is
een deel van de laanbeplanting langs de Kloosterdreef herkenbaar.

Naast het Norbertinessenklooster
vestigde zich in 1823 op de
Leijsenakkers een niet-agrarische
nieuwkomer. De rijke Louis
Laurent stichtte op de kruising
Zandheuvel-Kloosterdreef het
landgoed Vrede-Oord en creëerde
daarbij een bomentuin. Een beeld
hiervan geeft een schilderij uit
1873, waarin rondom dit landgoed
de fraaie parkachtige tuin wordt
weergegeven, met sparren,
treurwilgen, sierstruiken en een
opgeworpen heuvel met een
bankje. Vooral het zuidelijke deel
van de tuin kende een bosachtig
karakter. Na 1883 werd dit het
jongenspensionaat van Treffers en

werd het landgoedhuis uitgebreid. In 1901 stond dit pand echter leeg.
De Benedictinessen uit het Franse Wisques waren op dat moment naarstig op zoek naar een nieuw
onderkomen buiten Frankrijk en vonden in dit landgoed de juiste plek. Nog datzelfde jaar betrokken de eerste
zusters het pand. Al snel was het gebouw echter te klein en werd het uitgebouwd. De kerk kwam in 1911
gereed. Diverse uitbreidingsfasen volgden. Tussen 1903 en 1914 werd een boerderij met akkers en weilanden ten
zuiden en westen van de abdij aangekocht en ingericht tot kloosterboerderij. De bestaande tuin van het
landgoed bleef. De betonnen ommuring dateert van 1905. De boerderij is in de jaren ’90 opgeheven. Een deel van
de grond binnen de kloostermuur werd aanvankelijk nog verpacht aan een boer en gebruikt als maisakker. In
2003 werd dit deel als parklandschap ingericht, met een vijver, bosplantsoenen en wandelpaden.
Vlak nadat de Benedictinessen het Landgoed Vrede-Oord hadden aangekocht, kochten Benedictijner monniken
van Wisques in 1903 twee hectare akker (‘schrale zandgrond’) aan de Hoogstraat voor de bouw van een nieuw
klooster. De bouw kwam in 1907 gereed. Tot 1920 werd de abdij verder uitgebouwd. De laatste verbouwingen
dateren uit de vijftiger jaren: in 1952 werd de naastgelegen bestaande boerderij verbouwd tot kloosterboerderij
en in 1956 kwam de nieuwe abdijkerk gereed.
De ommuurde kloostertuin werd aangelegd aan de noordwestzijde van de abdij. Het betreft een rechthoekig
lanenstelsel met bomen rondom een akker. Centraal op de akker ligt de begraafplaats. Inmiddels is deze akker
omgezet in een gazon met bloemperken. Aan de buitenzijde van de lanen ligt het kloosterbos met enkele
wandelpaden. Het bos was aangelegd als windsingel en ook om het zicht op de tegenovergelegen OLV-abdij te
beperken. Aan de zuidoostzijde van de abdij werden de boomgaarden aangelegd. Enkele jaren geleden zijn deze
boomgaarden gerooid.
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De monniken kochten in de loop der tijd ook diverse boerenbedrijven in de omgeving en verwierven op die
manier een flink areaal grond.

2.2.4 Overige markante gebieden
Begraafplaats aan de Veerseweg
Toen het in 1827 bij wet verboden werd om de overledenen te begraven binnen de stad, verviel het belang van
de begraafplaats rondom de St.Jan. Men moest op zoek naar een nieuwe begraafplaats buiten de woonkern.
Voor de katholieken werd deze gevonden op de Leijsenakkers, op een perceel tussen de Leijsense Loop en de
Veerseweg. Vanaf 1935 is een deel van de katholieke begraafplaats afgescheiden en bestemd tot algemene
begraafplaats. Na de tweede wereldoorlog zijn hier tevens dertig Poolse militairen begraven, die bij de
bevrijding van Oosterhout sneuvelden.

Mariakapelletje in ‘t Helleke
Oosterhout is redelijk ongeschonden door de tweede wereldoorlog gekomen. Als dank daarvoor liet de parochie
St.Jan in 1945 een veldkapelletje bouwen in ‘t Helleke.

2.3 Natuur en landschap in de Heilige Driehoek rond 1900
De aanwezige natuurtypen en -waarden rond 1900 hangen nauw samen met de opbouw van het landschap.
Grootschalige ingrepen (zoals ruilverkavelingen, drainage of egalisaties) en beheer (intensieve bemesting en
afwatering) waren rond 1900 nog niet uitgevoerd. De gebruiksmogelijkheden waren toen nog steeds sterk
afhankelijk van de lokale milieukenmerken als hoogteligging, water en bodem. Topografische kaarten zoals van
1840 en 1900 geven daarmee niet alleen een aardige weerspiegeling van de natuurlijke basiskenmerken (bodem,
water, voedselrijkdom), maar tevens een goed inzicht in de landschapsopbouw.
Zoals reeds aangegeven was in het plangebied vooral sprake van een hoevelandschap, een kleinschalig en
besloten agrarisch cultuurlandschap. Langs de vele, grillige perceelscheidingen, de zandwegen en rondom de
huiskavels groeiden dichte hagen en eikenstrubben op de hogere delen en elzensingels met verspreid geknotte
essen en wilgen in bermen in de lagere gebieden. Rondom de boerderijen waren verspreid enkele fruitbomen
aangeplant en fungeerden geknotte lindes als schaduwmaker en als bron voor nectar voor de bijen. Langs de
zandpaden waren in de vele overhoekjes solitaire of enkele groepjes oude knotessen en -wilgen aanwezig. De
vele hagen waren doorplant met forse en hoge populieren en ratelpopulieren. Naar hedendaagse maatstaven,
waarbij op regelmatige afstand rechte bomenrijen zijn geplant, bermen op tijd worden gemaaid en groen en
tuinen netjes en strak worden onderhouden, was dit ogenschijnlijk een rommelig landschap. Toch is niets
minder waar. De groenvoorzieningen hadden hier geen esthetische functie, maar waren aangebracht op basis
van de lokale gebiedskenmerken en omdat dit groen een functie had als scheiding, als geriefhout of als
windbreker. Dat al deze groenstructuren tevens een belangrijke meerwaarde hadden voor de gebiedseigen
landschappelijke kenmerken en voor natuur was in die tijd geen issue.
Analyse van de topografische kaarten van 1840 en 1900 geeft een redelijk beeld van de toenmalige natuurtypen,
zoals droge of natte bossen en heide en voedselrijke of schrale akkers en graslanden. Er zijn echter nauwelijks
inventarisatiegegevens van natuurwaarden (planten en dieren) die vroeger in het gebied van de Heilige Driehoek
voorkwamen. De beschrijving van de toenmalige natuurwaarden is daarom oriënterend en gebaseerd op een
analyse van het type basisnatuur en de landschappelijke opbouw halverwege de 19e en begin 20e eeuw. De
hierna genoemde soorten zijn slechts bedoeld ter beeldvorming, het voert binnen dit plan te ver om een
completer beeld te schetsen van voorkomende planten- en diersoorten.
Op de oude kaarten van 1840 en 1900 is duidelijk zichtbaar dat het plangebied deel uitmaakte van het oost-west
lopende kleinschalige agrarische cultuurlandschap op de zandgronden tussen Oosterhout en Dongen. Vanuit
ecologisch oogpunt vormt dit agrarische landschap en het boerenbeheer de basis voor de natuurwaarden die
hier destijds voorkwamen. De boerderijen met hun erven en de agrarische gronden met afwisselend akkers en
wei- en hooilanden, die werden doorsneden door een mozaïek van hagen, houtwallen, zandpaden, bermen en
sloten, boden een enorme variatie aan leefmilieus.
Deze variatie werd versterkt doordat het plangebied ook in de noord-zuid gerichte overgangszone van de droge
heide en bossen naar de natte hooilanden van de Broekkantpolder (deel van de Willemspolder) ligt.
Kortom, er was niet alleen sprake van een grote interne landschappelijke structuurrijkdom, maar tevens een
overgangszone van droge naar natte omstandigheden. Een situatie die ertoe heeft geleid dat er hier niet alleen
veel planten- en diersoorten leefden, maar dat dit gehele gebied ook als een verbindingszone fungeerde.
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Het zuidelijke deel van het plangebied was een eeuw geleden nog
deel van de uitgestrekte woeste gronden, de bos- en heidegebieden
van de ‘Oosterhoutsche Bosschen’. Binnen het plangebied was sprake
van een droog tot vochtig heidegebied en enkele kleine zandverstuivingen,
met veel korstmossen en plantensoorten als buntgras, struikheide,
dopheide, zandzegge, brem, muizeoor en schapengras en verspreid
enkele berken, sporken en zomereiken. Dieren als levendbarende
hagedis, gladde slang, roodborsttapuit, veldleeuwerik, heikikker en
vele soorten sprinkhanen en vlinders leefden hier. De zuidelijke
bosopstanden bestonden uit aangeplante naaldbomen en verspreid
halfnatuurlijke loofbosjes met vooral zomereik, berk en spork.
In noordelijke richting tot de Hoogstraat ging dit gebied over in een
kleinschalig akkerbouwgebied. Het meest zuidelijke deel was een jonge
heideontginning van eind 19e eeuw, de bodems waren vrij droog en
schraal. De percelen werden veelal gescheiden door hagen, enkele
houtwallen of bosstroken en meerdere zandpaden. Plaatselijk waren
de grondwaterstanden hoger en had men weilanden aangelegd. Een
Figuur 8a. Het landschap van het zuidelijke deel sloot voerde hier het periodiek wateroverschot af, maar viel ’s zomers
van het plangebied rond 1900, met overwegend waarschijnlijk droog. De akkers werden niet zwaar bemest en
bos en heide, akkers, hagen, een sloot en
ontwaterd, zodat hier veel soorten akkeronkruiden groeiden als
enkele boerderijen langs de zandpaden.
korenbloem, akkerklokje, klaproos, schapenzuring, spurrie en
guichelheil. Hierdoor vormden de akkers een goed leefgebied voor
diersoorten als patrijs, kwartel, veldleeuwerik, ortolaan en muizen
als veldmuis en dwergmuis. Roofvogels als steenuil voelden zich in
dit kleinschalige gebied thuis. In combinatie met de schrale zandpaden
(met o.a. zandblauwtjes, biggekruid en walstro), de hagen en
bosstroken, de boombeplantingen langs de Monnikendreef en de sloot
kwamen tal van diersoorten voor, zoals geelgors, putter, holenduif,
klapekster, bruine kikker, knoflookpad, vleermuizen zoals
laatvlieger, vlinders als kleine parelmoervlinder en koninginnepage.
Noordelijk van de Hoogstraat, op de oudere Leijsenakkers, waren de
grondwaterstanden iets hoger. Vergeleken met de akkers ten zuiden
van de Hoogstraat waren dit de meer vruchtbare gronden. De
begroeiing was wat ruiger dan de schrale en droge gronden ten
zuiden van de Hoogstraat. Soorten als akkerwinde, vroegeling,
cichorei, gele ganzenbloem, margriet en bolderik groeiden op de
graan- en groentenakkers, in de graslanden en langs slootranden
Figuur 8b. Het landschap van het noordelijke
kwamen plantensoorten voor als wilde bertram, echte koekoeksdeel van het plangebied rond 1900, met vooral
bloem, grote pimpernel, scherpe boterbloem en beemdkroon.
akkers, meidoornhagen en (elzen)singels,
Hagen en singelbeplantingen scheidden de vruchtbare akkers of
bomenrijen langs de zandpaden, sloten en het
begeleidden de zandpaden. Op de hogere gronden waren dit veelal met
rulletje, boerderijen, het klooster St.Catharinadal en het parkachtige jongenspension van
eiken doorplante soortenrijke hagen met meidoorn, spork en
Treffers.
vogelkers, waarin ook struiken als braam, hondsroos, kamperfoelie
en vlier groeiden. De rijke ondergroei bestond uit bos- en
ruigtsoorten als valse salie, vogelwikke, bitterzoet en look-zonder-look. In de lagere (en dus nattere) delen,
zoals langs de Leijsendwarsstraat en in ‘t Helleke, waren ook elzensingels en (knot)wilgenrijen langs de akkers
en wegen aangeplant. Het nattere karakter kwam hier ook tot uiting in de ondergroei, met soorten als
fluitekruid, valeriaan, hop, melkeppe, ruig klokje en bosandoorn.
Meerdere wateren als sloten, grachten en het rulletje kwamen voor. Zij kenden zeker in de lagere delen vrijwel
permanent stromend water, zodat plantensoorten als dotterbloem, beekpunge en waterereprijs in en langs het
water groeiden.
Behalve enkele specifieke diersoorten van schraal bos en hei, kwamen de meeste diersoorten van het gebied ten
zuiden van de Hoogstraat ook in dit noordelijke gebied voor. Door het iets vochtiger tot natter en voedselrijker
karakter èn omdat in dit noordelijke deel meerdere boerderijen aanwezig waren, waren hierbij wel enkele
nuanceverschillen. In en rondom de boerderijen vonden veel planten en dieren een leefmilieu, zoals de veel
aangeplante lindebomen op het erf, ruige hoekjes met brandnetel, huismus, boerenzwaluw, huismuis en wezel
en gewone dwergvleermuis. Behalve amfibieën als kleine watersalamander, vinpootsalamander en wellicht ook
boomkikker waren de vochtige gronden een prima leefgebied voor kievit, ooievaar en blauwe reiger. Ook
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kwamen in dit deel meerdere soorten libellen, waterjuffers, zweefvliegen en muggen voor die kenmerkend zijn
voor stromende wateren en de nabijgelegen kleipolders. Door het (matig) voedselrijke karakter (en meer
vruchtdragende plantensoorten) kwamen waarschijnlijk ook insekten, kleine zoogdieren als veldmuizen en
mollen en struweelvogels als geelgors, staartmees, ring- en heggenmus en winterkoning in grotere aantallen
voor. En dat was weer aanleiding voor grotere aantallen roofdieren als bunzing, wezel, vos, roofvogels als
bruine kiekendief, havik, sperwer en velduil en vleermuizen als franjestaart en grootoorvleermuis.
Duidelijk zichtbaar is de laanbeplanting met bomen langs de Kloosterdreef en de Leijsendwarsstraat, die mede
een geleidende functie hadden voor vleermuizen.
Met de komst van de Norbertinessen in 1647 en de Benedictijner zusters en monniken begin 20e eeuw werd aan
dit landschap een nieuw natuurtype toegevoegd. Zij legden kloostertuinen aan, met bossen, kruidentuinen en
boomgaarden. Met de ontwikkeling van deze bosopstanden gedurende de 20e eeuw kwamen hier ook meer
bossoorten, zoals bosanemoon, salomonszegel, vlaamse gaai, nachtegaal, grote bonte specht, matkop,
boomklever, egel, bunzing en wezel. In ecologisch opzicht sloten beide bossen dan ook prima aan op de hagen
en bosstroken van het omliggende coulissenlandschap. Naast inheemse soorten als zomereik en beuk werden
ook uitheemse soorten aangeplant, zoals magnolia’s en rododendrons. Tevens werden stinzesoorten
geïntroduceerd als narcis, krokus, hyacint, damastbloem, kleine maagdenpalm en lelietjes-van-dalen. Aldus
kregen deze bossen, naast het karakter als gemengd en loofbos, ook meer de kenmerken van stinzebossen.
Bovendien vormde de ommuring een garantie voor de factor rust. Met name vele diersoorten profiteerden
hiervan, omdat er minder op werd gejaagd dan in de agrarische omgeving.

2.4 Ontwikkelingen water, landschap en natuur in de 20e eeuw
1. Ingrepen in het watersysteem
Van oudsher ontvangt het gebied van de
Heilige Driehoek grondwater dat afkomstig
is van de zandgronden die ver zuidelijk
liggen. Neerslag die rondom de Molenschotse Heide bij Rijen en de Chaamse
Bossen bij Gilze in de bodem infiltreerde
kwam na vele honderden jaren via het grondwater in het rulletje en de sloten van het
plangebied terecht of kwelde op in de laagte
van ’t Helleke. Nog steeds kunnen roestafzettingen (ijzer dat via diepe grondwaterstromen in het verleden hier is afgezet) in de
bodem worden waargenomen, zoals in de
sloten zuidelijk van de Paulusabdij.
Diverse ingrepen in de 20e eeuw hebben deze
oude grondwaterstromen sterk veranderd.
Zo stroomt er, als gevolg van ondiepe en
diepe grondwateronttrekkingen (o.a. de
drinkwaterwinning bij Dorst) en door
versnelde afwatering in de infiltratiegebieden, veel minder grondwater naar deze
regio. Daarnaast is de aanleg van de
woonwijk Dommelbergen, noordelijk van
het plangebied, gepaard gegaan met
peilverlaging en extra (grond)waterafvoer.
Ook door de bebouwing (verharding en
riolering) van de stadsuitbreidingen in
Oosterhout, waaronder de Voorheide,
Oosterheide en de diverse bedrijventerreinen, wordt meer regenwater afgevoerd
en komt er dus minder geïnfiltreerd
grondwater naar de Heilige Driehoek.
Tenslotte heeft ook de aanleg van het
Wilhelminakanaal begin 20e eeuw ertoe
bijgedragen dat het bovenstroomse
grondwatersysteem naar Oosterhout en naar
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de Heilige Driehoek deels is afgekapt.
De Heilige Driehoek ontvangt nu dus niet of nauwelijks nog grondwater dat van grote afstand afkomstig is. Het
resterende infiltratiegebied ligt nu grotendeels tussen het Wilhelminakanaal en het plangebied. De grondwaterstanden in de Heilige Driehoek zijn hierdoor gedaald, zodat sloten eerder droogvallen. Kwel en hoge
grondwaterstanden komen nu nog nauwelijks voor, ook niet in het voorheen natte gebied van ’t Helleke.
Ook de natuurlijke waterkwaliteit is daarmee veranderd. Was er voorheen sprake van een overgang van lokaal
zwak zuur grondwater in de sloten en het rulleke op hoger gelegen gebied naar regionaal kalkhoudend
kwelwater in de lagere gebieden en ’t Helleke, nu kan het gehele plangebied als infiltratiegebied worden
getypeerd, waarbij alleen in de lagere gebieden nog grondwater via sloten wordt afgevoerd (slootkwel).

2. Veranderingen in natuur en landschap in de 20e eeuw

Gesteld kan worden dat de natuurwaarden in de Heilige Driehoek gedurende de 20e eeuw sterk achteruit zijn
gegaan. Ondanks het gegeven dat dit gebied nu nog steeds wordt gewaardeerd om zijn landschapswaarden,
moet worden geconstateerd dat ook de historische landschapsopbouw is aangetast.
Voor een groot deel hangt dit verlies van natuur en landschap samen met de algemene achteruitgang zoals die
in het grootste deel van Nederland speelt. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn functieveranderingen,
intensivering van het agrarisch grondgebruik en een gewijzigd beheer. Gebiedseigen landschapswaarden zijn
aangepast aan eigentijdse wensen, zodat landschappen steeds meer op elkaar gaan lijken. Voor de natuur
hebben de belangrijkste gevolgen betrekking op verdroging, vermesting, versnippering (isolatie) en verruiging
en verwildering. Specifieke natuur die afhankelijk is van bijzondere kenmerken, zoals de aanvoer van schoon
kalkrijk kwelwater of van een geregeld beheer (maaien, begrazen, plaggen, knotten, snoeien) is daardoor
verdwenen of staat onder druk. Natuurtypen die minder eisen stellen hebben zich daardoor verder kunnen
ontwikkelen.
Genoemde ontwikkelingen zijn alle ook op de Heilige Driehoek van toepassing.

Figuur 10. Indicatief beeld van de landschappelijke veranderingen tussen 1840 en 2007.

Eerder zijn de veranderingen in het watersysteem al aangegeven. De grondwaterstanden zijn er gedaald, sloten
vallen ´s zomers vaak droog, veel sloten zijn gedempt en de Leijsense Loop en de kwel naar ’t Helleke zijn
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verdwenen. Zo komen amfibieën nu nog nauwelijks voor, vinden ooievaars hier nu geen geschikt leefmilieu
meer en is natte natuur zeldzaam.
Gesteld mag worden dat hier gelukkig geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Alhoewel vele landschapselementen als hagen zijn verdwenen, wordt dit gebied nog gewaardeerd om zijn huidige landschappelijke
basiskenmerken als agrarische cultuurlandschap (zie hoofdstuk 3). Maar intensivering en schaalvergroting in
de landbouw hebben ook in dit gebied hun tol geëist. Percelen zijn vergroot en worden nu intensief bemest
en/of beweid. Soortenrijke akkers zijn soortenarme gras- en maisvelden geworden. Geholpen door de
atmosferische depositie (‘zure regen’, vooral met stikstof) is de voedselrijkdom van dit gebied sterk vergroot,
zodat soorten als grote brandnetel en ridderzuring nu in bijna alle bermen en slootoevers voorkomen. Soorten
en levensgemeenschappen van matig voedselrijke of zelfs schrale omstandigheden staan daarmee sterk onder
druk.

3. Omgeving
De veranderingen in het watersysteem en de intensivering van de landbouw betroffen ook het gebied ten oosten
van de Heilige Driehoek. Waren de boerenlandschapselementen binnen de Heilige Driehoek nog redelijk
bewaard, in het gebied van De Heikant en de gronden ten zuiden van Oosteind werden deze elementen
grotendeels opgeruimd. De slingerende Heikantsestraat, diverse oude boerderijen en enkele groenresten en
(kwel)sloten/rulletjes van het oude cultuurlandschap resteren nog, maar dit landschap staat met het
oprukkende bedrijventerrein van Everdenberg en de recente verstedelijkingsdruk (visie Oosterhout-oost)
verder onder druk.

4. Rijksweg A27
Met de realisatie van de A27 werd een haarscherpe noord-zuidgrens door het landschap getrokken. Een grens
die niet gebaseerd was op lokale gebiedskenmerken en natuurlijke structuren en dus als ‘gebiedsvreemd’ kan
worden bestempeld. Vanuit landschap en cultuurhistorie bezien was dit dan ook een enorme ingreep, met
grote consequenties voor de oost-west gerichte overgangen en relaties van het agrarische cultuurlandschap van
de Leijsenakkers en De Heikant, die daardoor in tweeën werd gesneden. Ook de wegen en paden werden
afgekapt, zoals de Monnikendreef en de Leijsenstraat. Het gehucht Vijfhuizen werd zelfs door midden
gesneden. Veel diersoorten konden het gebied daardoor niet meer bereiken, zodat de soortenrijkdom verder
achteruit ging.
Het gebied van de Heilige Driehoek werd echter niet alleen afgesneden van zijn historische, ecologische en
functionele relaties met het oostelijk gelegen cultuurlandschap, maar kwam tevens klem te zitten tussen de
nieuwe harde oostgrens en de langzaam oprukkende bebouwing van Oosterhout. De verstedelijkingsdruk nam
toe. Langs de noordelijke, westelijke en zuidelijke buitenranden werden woonwijken en bedrijventerreinen
aangelegd, zoals rondom het Nonnenveld, de wijk Molenbuurt noordelijk van de Veerseweg en het
bedrijventerrein ten zuiden van de wijk Voorheide.
Ook het plangebied zelf werd een gewilde locatie voor inpassingen met vooral luxe woningen, met name langs
de Leijsenstraat. Langzaam en gefaseerd werden aldus de buitenranden en de ontginningszones langs de
Veerseweg en de Leijsenstraat verstedelijkt en verdicht.
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3 HUIDIGE SITUATIE
In het vorige hoofdstuk is de geschiedenis van de Heilige Driehoek uiteengezet. Een geschiedenis die sporen in
het landschap heeft achtergelaten. Soms zijn die sporen al weer grotendeels verdwenen, soms herinneren alleen
lokale straat- en veldnamen nog aan een specifiek gebiedskenmerk en elders zijn deze kenmerken nog steeds
aanwezig en vormen ze een belangrijke basis voor de waarden van dit gebied. Die geschiedenis heeft in elk geval
geleid tot de huidige situatie. Die wordt in dit hoofdstuk beschreven.
Op basis van analyse en beschrijving van de huidige situatie zijn in bijlage 1 per paragraaf tevens aandachtspunten, kansen en problemen gegeven. Deze zijn relevant voor de opstap naar de visievorming en de uit te
voeren maatregelen.

3.1 Algemeen: kernkwaliteiten
De Heilige Driehoek ligt in de overgangszone van de hoge droge zandgronden naar de lager gelegen Willemspolder, maar ligt daarbij nog juist aan de hogere ‘zandzijde’. De oude, natuurlijke verschillen in hoge, droge en
lagere, meer vochtige milieus zijn nu nog steeds herkenbaar aan verschillen in het type begroeiingen en natuur
en de aanwezigheid van sloten en grachten. Toch zijn de grondwaterstanden hier de laatste decennia gedaald
en is het droger geworden. Oude landschappelijke beplantingen, zoals elzensingels en knotwilgen langs de
Leijsenstraat en in ‘t Helleke, vormen levende bewijzen dat het gebied vroeger natter was.
Een belangrijke kernkwaliteit is dat dit gebied één van de laatste uitbreidingsfasen is van het Middeleeuwse
hoevelandschap (coulissenlandschap) van de Leijsenakkers èn dat dit gebied zijn oude agrarische karakter nog
steeds grotendeels behouden heeft. Diverse oude boerderijen, groenstructuren langs wegen met een bestrating
met kinderkopjes, forse en monumentale bomen en het doorzicht op de oude bolle akkers zijn hier de landelijke
sfeermakers. Het oude wegenpatroon met de Leijsenstraat, Leijsendwarsstraat, Pieter Koolenstraat, Hoogstraat
en Monnikendreef is niet alleen ruimtelijk nog aanwezig, maar vormt ook het raamwerk waarlangs het gebied
nu beleefd wordt.
De tweede kernkwaliteit is de landschappelijke en natuurlijke inpassing van de drie kloosters. Die is voor elk
van de kloosters verschillend en er zijn maar weinig elementen in het landschap die hen hierin samen binden.
De ommuring draagt bij aan het op zichzelf staande karakter van deze drie kloosters. Versterkt doordat zij wel
in directe nabijheid van elkaar liggen, geholpen door de bindende schakel van de Kloosterdreef, wordt er
historisch en landschappelijk wel een samenhang tussen de kloosters ervaren. Dat is ook de kracht en kwaliteit
van dit gebied.
De beide kernkwaliteitgebieden kennen scheidingen maar ook verwevingen, met elkaar en met de stedelijke
invloedssfeer langs deze stadsrand.
Uiteraard zijn er wel eigentijdse ontwikkelingen geweest. De veranderingen rond landschap, natuur en water
en de invloed van de aanleg van rijksweg A27 zijn al in par. 2.4 beschreven. De bebouwing van Oosterhout is
aan de noord-, west- en zuidzijde opgerukt. De 19e eeuwse begraafplaats in na 1950 vergroot en het rulletje
Leijsense Loop is verdwenen. Diverse oude boerderijen, bijvoorbeeld langs de Hoogstraat en de Monnikendreef,
zijn gesloopt. Nieuwe woningen zijn toegevoegd, vooral langs de Leijsenstraat.
Vele agrarische groenelementen als hagen, houtwallen en bomen zijn gerooid, terwijl elders nieuwe groenlinten
zijn aangelegd. Achter De Koppelpaarden zijn sportvelden aangelegd en deels weer in onbruik geraakt. In de
loop van de tijd hebben zich een Milieu Educatief centrum met Kinderboerderij (MEK), een volkstuinencomplex, een glastuinbouwbedrijf en het tuincentrum van Van Leijsen gevestigd.
Door al deze ingrepen is het agrarische cultuurlandschap van de Leijsenakkers verkleind en is het resterende
deel meer open geworden. Maar door de toename van de (veelal extensieve) bebouwing met hun groene tuinen
is het landschapsbeeld, zoals dat langs diverse wegen wordt ervaren, wel ‘groen’ gebleven.
De Veerseweg, de Zandheuvel en de Hoogstraat vormen de belangrijkste entrees naar de Heilige Driehoek,
entrees die alle liggen in de woonkern en die een geheel stedelijk karakter hebben. Verder in de Heilige
Driehoek komende verandert het landschap al snel van stad naar stadsrand en landelijk gebied. Het viaduct van
de Hoogstraat is de enige entree met een landelijk karakter.
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3.2 Reliëf, bodem en water
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven bestaat het plangebied uit een licht glooiend dekzandlandschap,
nabij de overgang naar de klei- en veenpolders van
de Oranje- en Willemspolder. De hoogteligging van
het plangebied daalt in noordoostelijke richting en
varieert van circa NAP +6 à +6,5 meter zuidelijk van
de St.Paulusabdij tot minder dan NAP +2 meter
nabij het MEK in ’t Helleke. Op hoofdlijnen is
daarbij een geleidelijk verhang van het maaiveld
zichtbaar. Meer in detail verloopt dit verhang
volgens een grillig patroon, met bultvormige
hoogten en langwerpige laagten. Lokale verschillen
zijn daarbij niet alleen ontstaan door de
natuurhistorie (zoals de glooiende dekzandruggen
en de op de kaart nog steeds herkenbare laagte van
het rulletje noordelijk van de Veerseweg), maar ook
door de eeuwenoude en recente menselijke invloed,
zoals de door plaggenbemesting opgehoogde bolle
akkers, door ophogingen van boerderijen en de
recentere egalisaties.
Figuur 11. Hoogteligging van het plangebied en omgeving.

Bodemkundig wordt de zandbodem van het
plangebied geheel getypeerd als hoge zwarte enkeerdgrond op leemarm en zwak lemig zand. Dit duidt op de
eeuwenlange ophoging van dit gebied met plaggenbemesting, waarbij een dikke bouwvoor is ontstaan. Deze
typering bevestigt de geschiedenis van de Leijsenakkers als oud bouwlandcomplex.
Het gebied kent over het algemeen diepe grondwaterstanden: grondwatertrap (gt) VI tot gt VII. De
Leijsendwarsstraat vormt de overgang hiertussen.

Peilbuis 1 (maaiveld NAP +3,45 m)
Peilbuis 2 (maaiveld NAP +5,67 m)
Peilbuis 3 (maaiveld NAP +5,59 m)

Gemeten laagste
grondwaterstand (m –m.v.)
2,1 – 2,3
3,0 – 3,2
4,2 - 4,3

Gemeten hoogste
grondwaterstand (m –m.v.)
1,5 – 1,7
2,3 – 2,7
3,9 – 4,0

Tabel 1. Grondwaterstanden volgens lokale meetgegevens (voor een nadere specificatie: zie bijlage 2)

Het grondwatersysteem is waarschijnlijk maar klein (zie par. 2.4). Dit grondwater is afkomstig van infiltratie
van neerslag op de hogere gronden uit de directe omgeving, zuidwestelijk en westelijk van het plangebied. De
geringe omvang van dit ‘brongebied’ wordt bevestigd door de peilbuisgegevens (zie bijlage 1). Hieruit blijkt dat
in de grondwaterstanden niet alleen een zomer- en winterfluctuatie kennen, maar dat er gedurende het jaar
sterke wisselingen optreden, die ontstaan door neerslagverschillen.
Dat infiltratiegebied is bovendien grotendeels bebouwd en van een riolering voorzien, zodat de mate van
infiltratie beperkt is. Het watersysteem in de Heilige Driehoek is daardoor gevoelig voor waterafvoer en
verdroging (en droogteschade).
Waterstaatkundig is sprake van een vrij afwaterend gebied2: grondwater wordt via de sloten en rulletjes onder
vrij verval naar lagere delen afgevoerd. Daarbij zijn twee afwateringseenheden in dit gebied:
• Eén afwateringsgebied wordt gevormd door de gronden langs de Leijsendwarsstraat. Plaatselijk liggen de
duikers en de waterbodem hoog en is de drooglegging beperkt tot enkele decimeters. De hoeveelheid water
die hier via de sloten wordt afgevoerd is daarom beperkt tot enkele pieken in de winterperiode, ook al ligt dit
gebied relatief laag. Er zijn geen klachten over periodiek hoge grondwaterstanden bekend;
• De tweede afwatering is afkomstig van gronden ten zuidoosten van de Paulusabdij. Ondanks de diepe
grondwaterstanden is hier toch een onderbemaling aanwezig. Deze loost het wateroverschot via een duiker
op de sloot langs de Kloosterdreef, waar het via de gracht van St.Catharinadal en het rulleke langs de
Leijsenstraat-Pieter Koolenstraat wordt afgevoerd. Omdat het verhang plaatselijk vrij groot is, zoals langs de
Kloosterdreef (waar de sloot diep in de bodem insnijdt en drainerend werkt), stroomt het water in deze

2

In tegenstelling tot de polders is het dus niet mogelijk om oppervlaktewater aan te voeren en om gedurende het gehele jaar een
vast zomer- en winterpeil te voeren.
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sloten vaak snel. Om de waterafvoer te beperken en meer water te conserveren is in de gracht van
St.Catharinadal een stuw geplaatst.
Bij droge perioden vallen beide afwateringseenheden gedurende het late voorjaar en de zomer vaak droog.
Opmerkelijk is dat de afwatering langs de Leijsendwarsstraat, dus in het laagste gebiedsdeel, als eerste droog
valt. Omdat de onderbemaling als een geforceerde bovenstroomse wateraanvoer kan worden gezien vallen de
waterlopen in de benedenstroomse delen hiervan minder snel droog. Wel wordt daardoor dus extra
grondwater aan het lokale watersysteem onttrokken en afgevoerd, met een verdere verlaging van
grondwaterstanden als gevolg.

Figuur 13. Grondwatertrappen en hoogste grondwaterstanden

De sloot aan de westzijde van de Kloosterdreef en de vijver van de
OLV-abdij zijn beide geïsoleerd. Zij kennen geen aan- en afvoer
vanuit andere sloten.
De natuurlijke afwatering van de Leijsense Loop in het gebied De
Tuinen bestaat niet meer. Sloten komen in dit gebied ook niet
voor.

Figuur 12. Waterbeheersing

De begraafplaats is gedraineerd en voert periodiek grondwater af. Indien de grondwaterstanden hoger komen
dan circa 2 m-mv. dan wordt het water geloosd op de riolering. Voorts is elk pand in het plangebied
aangesloten op de riolering. Dit is een gemengd stelsel: vuilwater en regenwater worden samen in één systeem
gemengd en afgevoerd naar de waterzuivering (RWZI). Er zijn geen riooloverstorten in het plangebied
aanwezig.
Er zijn geen meetgegevens van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater bekend. Desondanks kan worden
aangenomen dat het water verrijkt is met voedingsstoffen als stikstof en fosfaat, vooral door bemesting van de
agrarische percelen. Dit is o.a. herkenbaar aan de plantensoorten in de sloten en grachten. Kroos en sterrekroos
kunnen immers allen groeien in voedselrijk water.
Er zijn ook geen kwaliteitsgegevens bekend van de waterbodems.
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3.3 Grondgebruik, landschap en natuur
3.3.1 Grondgebruik
Bij de verdere visie- en planvorming wordt rekening gehouden met de bestaande eigendommen, functies en
grondgebruik. De drie belangrijkste grondgebruiksvormen in het plangebied zijn landbouw, de drie kloosters
en wonen. Dit grondgebruik is in figuur 1 herkenbaar. Maar er zijn meerdere belangen en vormen van
grondgebruik relevant.
Het agrarische gebruik betreft vooral hooi- en weiland (koeien) en mais, maar ook akker- en tuinbouw komen
voor. Verspreid langs de Leijsenstraat, Leijsendwarsstraat en Hoogstraat bevinden zich tussen de woonlinten
enkele agrarische bedrijven die binnen en buiten het plangebied hun gronden hebben. Een deel van deze
gronden is eigendom van de kloosters, maar wordt verpacht.
Een aparte vermelding verdient het glastuinbouwbedrijf langs de Hoogstraat (bloemen, planten). Voorts zijn de
volkstuinen langs de Leijsendwarsstraat opvallend aanwezig.
De woonfuncties binnen het plangebied liggen vooral langs de Leijsenstraat, Leijsendwarsstraat en Hoogstraat.
In de Leijsenstraat staan verspreid enkele oude boerderijen en vlaamse schuren, maar ook veel nieuwbouw;
vaak luxe vrijstaande woningen met grote tuinen. Ook langs de Pieter Koolenstraat, de Veerseweg en de
Monnikendreef zijn enkele (vrijstaande) woningen aanwezig. Diverse van deze panden hebben een
monumentale status, zoals het Geel Huis, een voormalige leerlooierij en enkele Vlaamse schuren.
Daarnaast zijn er bedrijfsmatige activiteiten. Aan de oostzijde van de Leijsenstraat bevindt zich het druk
bezochte tuincentrum van Van Leijsen. Dit wordt op afzienbare termijn verplaatst. En bij Vijfhuizen is een
perceel in gebruik als materiaalopslag voor een aannemer. Aan de Veerseweg ligt café De Koppelpaarden, met
de daarachter gelegen tennisbanen en sportveld. Het sportveld wordt echter al geruime tijd niet meer gebruikt
en staat er nu vervallen bij, met ingestorte tribunes en door een hekwerk omgeven. Bekend is dat de caféfunctie
van De Koppelpaarden binnen enkele jaren zal worden beëindigd. De sport-/tennisvelden zullen dan ook
verdwijnen.
Langs de Veerseweg is voorts de begraafplaats Leijsenakkers aanwezig. Plannen voor uitbreiding daarvan zijn
in voorbereiding. Ook langs de Veerseweg ligt het MEK, grotendeels door opgaand groen omgeven. Langs het
MEK, enigszins verstopt, ligt het Mariakapelletje, eveneens door opgaand groen geflankeerd.
Binnen de kloostermuren hebben de laatste jaren diverse veranderingen in grondgebruik plaatsgevonden. Zo
zijn delen van de kloostertuin van St.Catharinadal omgezet in maisakker, in de tuin van de OLV-abdij is een
maisakker omgezet in vijver en groen. De OLV-abdij en het St.Catharinadal hebben hun kloosterfunctie daarbij
behouden, de Benedictijnen van de Paulusabdij zijn verhuisd. Nu wordt de Paulusabdij bewoond door de
geloofsgemeenschap Chemin Neuf.
De Hoogstraat, alhoewel aangewezen als verblijfsgebied, is de enige weg binnen het plangebied die een
doorgaande verkeersfunctie heeft. De overige wegen hebben vooral een functie voor lokaal woonverkeer. De
Leijsenstraat wordt tevens gebruikt als verbinding met het tuincentrum.
Door het gebied loopt de fietsroute van de Vrachel- en Dongeroute. Ook maakt het gebied deel uit van het
recent ontwikkelde fietsknooppuntensysteem.
De wegen in het gebied worden alle tevens gebruikt voor ommetjes en wandelingen, al dan niet met de hond.
Onverharde wandelpaden door het boerengebied komen niet voor.

3.3.2 Natuur en landschap: ecologische structuren, biotopen en soorten
Het is al eerder aangegeven: de natuurwaarden in de Heilige Driehoek zijn afhankelijk van de natuurlijke
basiskenmerken (bodem, water), van ecologische verbindingsmogelijkheden met de omgeving en van de
landschapsopbouw, het grondgebruik en het beheer binnen het plangebied. In die zin zijn er dus ook directe
relaties met de cultuurhistorische relicten in het landschap, zoals oude groenstructuren, monumentale bomen
en oude gebouwen. Dit wordt in deze paragraaf nader uiteen gezet.

1. Omgeving
De Heilige Driehoek ligt voor de natuurlijke waarden tamelijk geïsoleerd:
o De A27 en de Bovensteweg vormen vrij harde grenzen voor met name diersoorten als zoogdieren, amfibieën
en niet vliegende insekten als mieren en loopkevers. Voor de Bovensteweg is deze belemmering voor
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vliegende diersoorten beperkt, als gevolg van flinke opgaande begroeiingen aan weerszijden van de
Bovensteweg en de aansluiting op de groenzone langs de bovenloop van het Kromgat;
o Voor de A27 wordt dit begrenzende effect versterkt doordat in het open agrarische cultuurlandschap ten
oosten van de A27 weinig natuurgeleidende landschapselementen en weinig bijzondere natuurwaarden
voorkomen. Uitzondering daarop vormen de restanten van groenstructuren nabij De Heikant;
o Aan de westzijde ligt de kern Oosterhout, met zijn verkeer, wegen en bebouwing;
o De belangrijkste ecologische verbinding met de omgeving wordt gevormd door een smalle groenzone aan de
zuidzijde, langs de afrit van de A27. Deze sluit aan op de oevers van het Wilhelminakanaal. Maar door de
aanwezigheid van het bedrijventerrein, het viaduct en de wegen nabij deze aansluiting, is ook deze
verbinding nauwelijks functioneel;
o Het Wilhelminakanaal vormt voor veel soorten een harde scheiding met de zuidelijk gelegen gebieden.
Voor vliegende dieren als vogels, vlinders en vleermuizen zijn al deze obstakels minder zwaar.
Deze vorm van isolatie maakt de Heilige Driehoek gevoelig voor verarming van biotopen en het verdwijnen van
planten- en diersoorten. Het draagt er tevens aan bij dat natuur in de Heilige Driehoek vooral gekenmerkt
wordt door vaste bewoners: soorten die het hele jaar in het gebied leven. Het belang van goede interne
ecologische verbindingsmogelijkheden is om die reden relatief groot.

2. Interne ecologische structuren (verbindingsmogelijkheden voor planten en dieren)
De ecologische structuren van de Heilige Driehoek worden vooral gevormd door landschapselementen als
hagen, bossen, bosstroken, bermen en sloten/rulletje. Maar ook de particuliere tuinen en de landbouwgronden
(akkers en graslanden) maken in zekere zin deel uit van de
ecologische structuren van de Heilige Driehoek.
In tegenstelling tot de oude oost-west gerichte
landschapsstructuren is de interne ecologische hoofdstructuur
nu noord-zuid gericht, met aan de zuidzijde (gescheiden door de
A27) nog wel een oostelijk gerichte relatie.
Het ‘ecologische hart’ wordt gevormd door het stinze- en
kloosterbos en het kleinschalige landschap van de Paulusabdij en
door het park en het stinzebos van de OLV-abdij. De bomen,
bermen en struwelen langs de Kloosterdreef vormen hierbij een
verbindende ecologische schakel. Het overige agrarische
cultuurlandschap, met zijn akkers, bermen, hagen, bosstroken,
bomenrijen, monumentale bomen, sloten en grachten, vormt de
natuurlijke omgeving als leefgebied en als lokale verbindingszone
voor de planten- en diersoorten.
Binnen het plangebied kunnen droge en natte ecologische
structuren worden onderscheiden.
Mede door de opgetreden verdroging zijn de natte structuren in
dit gebied tegenwoordig beperkt tot de sloten, greppels,
grachten en de in 2003 gegraven vijver van de OLV-abdij. Behalve
de vijver kennen de overige wateren alle steile oevers, met korte
overgangen van nat naar droog. De gracht rondom St.Catharinadal is grotendeels van een beschoeiing voorzien. Ook grote delen
van het rulleke benedenstrooms van de gracht, zoals langs de
Leijsenstraat, kennen een harde oeverbescherming, als scheiding
tussen particuliere tuinen en de wegbermen. Behalve de vijver
vallen de meeste wateren in droge jaren ’s zomers droog, wat de
kwaliteit als leefmilieu en als verbindingsmogelijkheid sterk
beperkt.
Beter is het gesteld met de droge structuren, al laat figuur 10 zien
dat er hierin toch een verarming is opgetreden. De belangrijkste
‘dragers’ van deze droge structuren zijn de hagen, bosstroken en
bossen. Ook de grote ‘groene’ tuinen met soms monumentale
bomen langs vooral de Leijsenstraat en de Leijsendwarsstraat
bieden een goede aanvulling op het leefmilieu en de migratiemogelijkheden van dieren. Behalve langs de Kloosterdreef en de
Monnikendreef hebben de bermen in dit gebied weinig
meerwaarde voor planten en dieren. Zij zijn te smal en door
Figuur 14. De belangrijkste ecologische
verstoring en/of maaibeheer meestal te soortenarm.
structuren binnen de Heilige Driehoek
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In het noordelijke gebiedsdeel, tussen de Veerseweg en de Leijsenstraat, zijn verspreid enkele relicten van
hagen en bosstroken aanwezig. Het groene karakter van dit gebied wordt hier versterkt door de tuinen met
opgaande beplantingen, hagen van haagbeuk en meidoorn en verspreid ook diverse monumentale eiken, beuken
en lindes. Dit sluit aan op de struweelrijke gemeenteplantsoenen aan weerszijden van de Bovensteweg.
In het Kerngebied vormt de bos-/parkzone van de OLV-abdij een belangrijk leefmilieu en verspreidingsgebied
voor soorten. De ecologische verbinding van deze zone met De Tuinen is echter maar beperkt. Voor een deel is
de ommuring hier debet aan, omdat deze een barrière is voor niet-vliegende soorten.
De ecologische verbinding tussen De Tuinen en het Kerngebied loopt via particuliere tuinen en de historische
elzensingelbeplantingen langs de Leijsenstraat. Daar wordt aansluiting gevonden op een door de
Norbertinessen aangeplante verwilderde haag en bosstrook, die dwars door de Leijsenakkers loopt, over oude
perceelscheidingen. Een tweede verbinding loopt via ruige bermen en knotwilgen en verspreid gelegen
bosstroken en tuinen langs de Leijsendwarsstraat in zuidelijke richting, maar sluit daar moeizaan aan op de
natuurlijke structuren nabij de Hoogstraat.
Het gebied zuidelijk van de Hoogstraat kent eigenlijk twee ecologische deelgebieden. De Paulusabdij met de
Monnikendreef, met zijn park-/stinzebos aan de westzijde en het kleinschalige structuurrijke
cultuurlandschap aan de oostzijde, is van hoge waarde als leefgebied en als natuurlijke verbinding. Het gebied
is niet helemaal ommuurd, maar toch voor mensen weinig toegankelijk. Om die reden is dit een prima
‘brongebied’ voor soorten, die zich vervolgens via de Kloosterdreef of de structuurrijke oostzijde kunnen
verplaatsen. Het tweede gebied wordt gevormd door het open agrarische gebied aan de oost- en zuidzijde.
Enkele bomen en knotwilgen vormen hier het landschappelijke decor, aangevuld met een bosstrook langs de
Hoogstraat en de A27. Op zich zou die openheid ook van waarde kunnen zijn voor specifieke planten en dieren,
zoals weidevogels of akkersoorten als patrijs, ganzenbloem en klaproos. Maar het gebied wordt te intensief
gebruikt (bemest, beweiding) en ligt waarschijnlijk ook te geïsoleerd om deze potentie actueel te maken.

3. Biotopen en soorten
Helaas ontbreken goede inventarisatiegegevens over flora en fauna in dit gebied. De genoemde soorten in deze
paragraaf zijn gebaseerd op globale veldverkenningen en waarnemingen tussen 2000-2007 en een oriënterend
onderzoek naar vleermuizen in 2002.
Landschappelijk zijn in de voormalige vochtige en natte gebieden, verspreid in het noordelijke deel van het
plangebied, nog wel restanten van elzenhagen, knotwilgen en enkele oude essen aanwezig. Maar aan de
natuurwaarden is de ‘oude’ overgang nat-droog tegenwoordig nog nauwelijks in het gebied herkenbaar. Behalve
langs oevers van sloten, grachten en de vijver van de OLV-abdij komen vochtige en natte biotopen (moerasjes,
poelen, natte graslanden) niet meer voor. Verspreid in enkele lage bermen langs de Leijsendwarsstraat en de
Pieter Koolenstraat groeien nog wel enkele algemene vochtminnende plantensoorten, waaronder gewone
engelwortel en fluitekruid.
De sloten, grachten en de vijver van de OLV-abdij vormen nu de belangrijkste natte linten door het gebied.
Water- en oeverplanten als sterrekroos, veenwortel, lisdodde, liesgras en riet verraden dat in de sloten en
grachten sprake is van voedselrijk water. Van nature is dit echter een vrij voedselarm gebied.
In het voorjaar groeien verspreid langs de oevers vochtminnende planten als speenkruid en pinksterbloem. En
met name de oevers van de westelijke sloot langs de Kloosterdreef kent een veelvoud aan vochtbehoevende
mossen, zoals levermossen en het sterretjesmos. Een opmerkelijke vochtbehoevende plant die verspreid langs
enkele oevers groeit is de reuzelbalsemien, een exoot. In de loop van het jaar worden de oevers echter te droog
voor de meeste vocht- en moerasplanten en neemt het aandeel van algemene ruigt- en grassoorten snel toe.
Indicatief hiervoor is o.a. de groei van tandzaad in de oevers van de gracht.
In droge jaren vallen de sloten langs de Kloosterdreef al in het voorjaar droog. De grachten zijn langer
watervoerend en worden door gewone pad en bruine kikker gebruikt als voortplantingsplaats. Het
benedenstrooms gelegen rulletje langs de Leijsenstraat kent tot ver in het voorjaar stromend water. In natte
jaren, zoals in 2007, is dit rulletje zelfs het hele jaar watervoerend. Door dit stromende karakter komen hier
plaatselijk stroomminnende waterplanten als beekpunge en waterereprijs voor. Omdat deze wateren niet
permanent watervoerend zijn en bovendien veelal zeer ondiep zijn, worden hierin nauwelijks vissen
waargenomen.
Hoewel er veel is veranderd kent de huidige natuur van de Heilige Driehoek nog steeds diverse waarden en
soorten die verband houden met de geschiedenis van het gebied.
De parkachtige kloosterbossen van de OLV-abdij en de Paulusabdij omvatten vooral aangeplante zomereiken,
beuken en acacia’s. Door de ouderdom van minimaal 100 jaar zijn hier bijzondere en gebiedseigen
natuurwaarden in ontstaan, die van nature bij het bostype van eiken-berkenbossen op arme, droge zandbodems
horen. Kenmerkend is bijvoorbeeld de plaatselijk dichte mosbegroeiing met onder meer haarmossen,
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kussentjesmos, klauwtjesmossen en gaffeltandjesmos. Verspreid komen bosplanten voor als valse salie,
vingerhoedskruid en gewone salomonszegel. Bij de Paulusabdij groeien voorts bosanemonen, maarts viooltjes
en diverse brede wespenorchissen.
De in 1990 en 2003 aangeplante bosdelen achter de OLV-abdij en rondom de vijver zijn nog in ontwikkeling.
Dit is natuur voor de toekomst. Toch is langs de vijver soms al een ijsvogel gezien.
In de kloosterbossen leven bosvogels als vlaamse gaai, holenduif, zwartkop, tjif-tjaf, nachtegaal, vink, grote
bonte specht, groene specht, goudhaantje, boomkruiper en boomklever. Het bosgebied is ook een rustplaats
voor roofvogels als buizerd, torenvalk, sperwer en ransuil, die hun jachtgebied mede hebben op de naastgelegen
agrarische percelen. Bij de OLV-abdij wordt soms een bosuil gezien. Ook bosvlinders komen voor, zoals het
bont zandoogje en citroenvlinder. Overige soorten die hier worden gezien zijn egel, veldmuis, eekhoorn, haas en
wezel.
Deze bossen vertonen tevens alle kenmerken van een stinzebos, met naast aangeplante magnolia’s en
rododendrons ook narcissen, sterhyacinten, krokussen en lelietjes-van-dalen. Een bijzonder plekje is een kleine
binnentuin van de Paulusabdij: een parel voor stinzesoorten, kruiden en ruigt. Naast krokussen, narcissen en
hyacinten groeien onder de acacia’s, berken, eiken en beuken een bonte en verwilderde mengeling van grote en
kleine maagdenpalm, bosanemoon, kraailook, look-zonder-look, dagkoekoeksbloem, bonte dovenetel,
knikkend nagelkruid, judaspenning, vingerhoedskruid, lelietje-van-dalen, vroegeling, hondsdraf, hoenderbeet
en grote berenklauw.
Daarnaast worden op enkele plaatsen typische muurbegroeiingen aangetroffen. Bij de ingang van het
St.Catharinadal groeit een tongvaren. Over andere locaties en soorten, zoals muurleeuwebek en muurvaren,
zijn geen gegevens bekend, maar het is aannemelijk dat deze wel in dit gebied voorkomen.
Bijzonder is dat in het hoofdgebouw van de Paulusabdij een kolonie laatvliegers huist. Van deze grote
vleermuizen zijn in heel Brabant maar enkele kolonies bekend. Ook de ruige dwergvleermuis komt talrijk voor
in en rond de bossen van de Paulus- en de OLV-abdij. Daarnaast wordt de gewone dwergvleermuis in en
rondom de hogere begroeiingen van het gehele plangebied gezien. In het kleinschalige landschap ten oosten van
de Paulusabdij leeft de rosse vleermuis. En alhoewel hiervan geen onderzoeksgegevens voor handen zijn komt
mogelijk ook de grootoorvleermuis in dit overgangsgebied tussen zand en klei voor.
De oostelijke rand van de Paulusabdij vormt de overgang naar het agrarisch gebied. Bomenrijen, ruige bermen,
enkele knotwilgen langs de sloten en een fraaie met eiken doorplante soortenrijke haag met meidoorn, vlier,
braam en bitterzoet vormen hier het natuurlijke raamwerk. Dit is het domein van vogels als grote lijster, kneu,
winterkoning en staartmees. De ruige ondergroei met brandnetel en fluitekruid biedt aan insekten een
leefmilieu, zoals atalanta, kleine vos en gehakkelde aurelia. Deze groenstructuren maken deel uit van het
landbiotoop voor amfibieën als gewone pad en bruine kikker.
De Kloosterdreef met zijn bomenrijen, bosstrook, sloten, oevers en ruige bermen, vormt een belangrijke lokale
ecologische verbindingszone tussen de Paulusabdij en de natuurwaarden van de OLV-abdij. Deze structuur is
ideaal voor vleermuizen, die zich ‘s nachts via deze laan vanuit de kolonie in de Paulusabdij verspreiden naar de
omgeving. Maar deze afwisseling is ook voor vele andere diersoorten van belang, waaronder vogels als
staartmees, tuinfluiter en putter en zoogdieren als egel, bunzing en wezel.
De forse groenzone tussen de Hoogstraat en de Leijsenstraat, dwars door de Leijsenakkers, bestaat uit een
regelmatige structuur van aangeplante eiken met struweelzone. Deze zone is plaatselijk sterk verruigt en
verdicht en daardoor vrij soortenarm. Een aantal jaren geleden zijn de forse populieren uit deze zone gekapt, die
plekken zijn nu nog steeds herkenbaar als onderbrekingen in deze zone. De struiklaag bestaat veelal uit
amerikaanse vogelkers, verspreid ook hazelaar en ratelpopulier, en is sterkt verwilderd met braam en grote
brandnetel. Plaatselijk is de soortenrijkdom iets hoger, met wilgenroosje en fluitekruid. De dichte structuur,
gecombineerd met de beperkte verstoring door mensen, maakt dat deze groenzone wel een redelijke
migratiefunctie biedt en een goede schuilplaats is voor dieren als egel en winterkoning.
De bermen in het gebied worden veelal gekenmerkt door zeer voedselrijke omstandigheden. Planten als
ridderzuring, grote brandnetel, zevenblad, gewone berenklauw, fluitekruid, koolzaad en ruige grassen schieten
snel en hoog op. Er is weinig ruimte meer voor de ‘oude’ bermplanten, zoals klaprozen en grasklokjes, die voor
deze concurrentieslag te langzaam groeien. Toch bieden diverse bermen, met name langs de Kloosterdreef, nog
voor veel plantensoorten een leefgebied. Naast eerdergenoemde ruigtsoorten groeit hier onder meer witte en
paarse dovenetel, boterbloemen, heermoes, duizendblad, vlasleeuwenbek, rode klaver, smeerwortel, veldkers,
fijnstraal, hondsdraf en vogelwikke.
De overige groenstructuren in het resterende deel van het gebied maken veelal deel uit van bermbeplantingen
en particuliere tuinen. Hagen van haagbeuken, oude lindes, eiken en beuken, soms dichte bosstroken of
soortenarme aanplant van dennen en laurierstruweel, vormen het groene raamwerk. Bos- en parkvogels als
ekster, vlaamse gaai, zwartkop, winterkoning, merel en roodborst zijn hier het hele jaar aanwezig. Hier komen
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ook meer ‘stadsvogels’ voor als kauwen, heggenmussen, pimpelmezen en koolmezen. De ecologische waarde
hangt niet alleen af van de soortsamenstelling van de beplanting, maar ook van de factor ‘verstoring/rust’. Zo is
het laurierstruweel en de dennenhaag langs de A27 voor weinig planten en dieren van belang als leefgebied,
maar bieden zij door hun beperkte toegankelijkheid wel een tijdelijke schuilplaats voor diersoorten.
Ook de akkers en weilanden in de Heilige Driehoek spelen voor natuur een belangrijke rol. De voedselrijke
landbouwgronden trekken insekten aan en een groot aantal bodemdieren als regenwormen. Hierdoor worden
diverse vogelsoorten aangelokt als spreeuwen, fazanten, kieviten en af en toe patrijzen. In samenhang met de
heggen en bosstroken zoeken vogels als kneu en ringmus eveneens hun voedsel in deze gebieden. Ook
veldmuizen, egels en mollen vinden hier gedekte tafels. Daardoor vormen deze gronden het jachtgebied voor
roofvogels als ransuil, torenvalk en buizerd. Voorts wordt hier ‘s nachts regelmatig een kerkuil gezien.

3.3.3 Natuur en landschap: kwaliteit van het groen
In par. 3.3.2 zijn de landschappelijke en ecologische kenmerken van het groen in en rond het plangebied
aangegeven. Een apart aandachtspunt is de kwaliteit van dit groen. Zijn de bomen gezond? Hoe is de
ontwikkeling van de hagen en struwelen? Waar zijn
beheersingrepen wenselijk of zelfs noodzakelijk?
Deze paragraaf vormt daarmee de opzet naar de gewenste
groenbeheersmaatregelen.
Een belangrijk historisch kenmerk van het groen in de Heilige
Driehoek is dat het beheer van hagen, struwelen en bosstroken
tot halverwege de 20e eeuw nagenoeg geheel in boerenhanden
was en veelal vrij intensief werd uitgevoerd. Hagen moesten
compact en ondoordringbaar zijn en werden om die reden actief
gesnoeid en geleid. Het hout van bomen en struwelen werd
gebruikt voor vele doeleinden, zodat deze veelal werden geknot:
essen, elzen en wilgen op de lagere delen en strubben van eiken,
sporken en vogelkers op de hogere delen. Behalve de drierijige
laanbeplanting van de Kloosterdreef kwamen in dit gebied
weinig tot geen bomenrijen voor. Het historische landschap was
om die reden wel sterk verdicht, maar weinig verbost met hoog
opgaande begroeiingen.
Nu is dat anders. Bomenrijen langs onder meer de Leijsendwarsstraat en de Veerseweg zijn om esthetische redenen aangeplant.
Het oude agrarische gebruik van hagen is vervangen door
prikkeldraad. Niet alleen zijn veel (knot)bomen, hagen en
groenwallen opgeruimd, maar ook het beheer van de resterende
hagen en groenstroken is verminderd. In het algemeen kan dan
ook worden gesteld dat het huidige beheer en onderhoud van het
groen is geëxtensiveerd, met enerzijds kwaliteitsverlies en
soortverarming en anderzijds een meer verbost landschapsbeeld
als gevolg.
Een algemene analyse van de kwaliteit van het groen leert dat
met name veel oudere en vaak ook monumentale bomen
kwalitatief matig tot redelijk zijn en onderhoud behoeven.
Daarnaast vragen vele hagen en restanten van bosstroken om
aanpassing en intensivering van het onderhoud. Langs de Pieter
Koolenstraat en ’t Helleke zijn oude geknotte essen nu flink
uitgeschoten. De elzensingels en knotwilgen langs de
Leijsenstraat en Leijsendwarsstraat worden wel als knotbomen Figuur 15. Monumentale bomen
onderhouden. Soortenrijke struweelzones verruigen en
verbossen (met soortverarming als gevolg), zoals de groenwal tussen de Hoogstraat en de Leijsenstraat en de
struweelzones nabij de kruising Hoogstraat-Leijsendwarsstraat en in de Kloosterdreef langs de betonmuur van
de OLV-abdij. Elders worden oude meidoornhagen alleen zijdelings gesnoeid, zodat de onderkant van de haag
kaal wordt en de oude soortenrijkdom van dergelijke hagen vermindert. Dit is o.a. zichtbaar langs de
Hoogstraat en ’t Helleke. Een fraaie goed onderhouden en soortenrijke meidoornhaag is aanwezig op het terrein
van de Paulusabdij, langs de sloot in het agrarische gebied.
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Tevens is aandacht voor vervanging van gerooide bomen van belang. Verspreid, zoals langs de Pieter
Koolenstraat en de Leijsendwarsstraat, zijn o.a. oud knotessen gerooid. Het destijds verdichte landschapsbeeld
is hierdoor meer open geworden.
Naast extensivering is het huidige beheer van het groen in de Heilige Driehoek erg versnipperd. Zo onderhoudt
de gemeente de laanbeplantingen langs de Kloosterdreef, Monnikendreef, Leijsendwarsstraat en Zandheuvel en
de plantsoenen zoals langs de Veerseweg, snoeit diverse hagen in het gebied en maait de meeste bermen
standaard 2x per jaar. Enkele particulieren knotten wilgen en elzen en elders snoeit een boer meidoornhagen.
De verschillende terreineigenaren hebben hun eigen beheer, zoals de begraafplaats, De Koppelpaarden rondom
de sportvelden, het MEK en het glastuinbouwbedrijf. Ook de vele bewoners onderhouden hun tuinen met
hagen en soms monumentale bomen elk naar eigen inzicht en behoefte. De kloosters hebben eveneens hun
eigen beheer binnen hun terrein:
- de OLV-abdij heeft dit uitbesteed en richt zich op behoud en versterking van groenstructuren en natuur;
- St.Catharinadal heeft dit ook uitbesteed, maar richt zich op extensivering van beheer. Een deel van de
kloostertuin is nu in gebruik als maisakker;
- De nieuwe bewoners van de Paulusabdij onderhouden hun groen zelf.

3.4 Beleving van de Heilige Driehoek
Beleving en waardering van de Heilige Driehoek zijn puur mensgerichte aandachtspunten. Het begint in eerste
instantie visueel: een eerste indruk, een foto, een doorzicht of herkenning. Mooi of lelijk is subjectief. Maar
aspecten als landschapskenmerken, gebiedseigen waarden, rust, natuur en historie spelen in die beleving en
waardering een grote rol. Beleven is ook ervaren: betreden, aanraken, voelen, proeven en ruiken, het gevoel
krijgen dat je terug in de tijd stapt. Dat alles kan op veel manieren: fysiek maar ook in beeld (o.a. kunst,
panelen) of door ‘verhalen’ te schrijven of te vertellen. Daarnaast hangt de beleving van de Heilige Driehoek
nauw samen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor recreatief medegebruik. Dat laatste kan variëren
van een bankje op een mooie plek, een verrassende doorkijk op het oude cultuurlandschap, een ommetje met de
hond tot bezichtiging van de kloosters of het bezoeken van een tentoonstelling, openstelling of informatieve
bijeenkomst in één van de kloosters of het MEK.
Zoals reeds aangegeven in par. 3.1 kent het gebied twee kernkwaliteiten, namelijk het kloosterlandschap en het
agrarische cultuurlandschap. Qua beleving zijn daarbij drie deelgebieden onderscheiden: De Tuinen, het
Agrarische Kerngebied en het Verborgen Gebied van de kloosters.
‘Rijksweg A27 wordt in nagenoeg het gehele gebied ervaren. In elk geval qua geluid en op een aantal plaatsen
ook visueel, met voorbijrazend verkeer. De beleving vanaf rijksweg A27 is reeds in par. 3.1 aan de orde gekomen.
Ondanks het feit dat het landschap van de Heilige Driehoek vooral de laatste decennia sterk is veranderd,
wordt dit gebied gewaardeerd om zijn historische en landschappelijke kwaliteiten. De kloosters, met centraal
daarin het rustieke karakter van de Kloosterdreef met zijn opgaande beplantingen, spelen hierin een belangrijke
sfeerbepalende rol. Niet onbelangrijk daarbij is het op zichzelf staande karakter van de ommuurde kloosters,
wat bijdraagt aan een mystieke, besloten sfeer.
Een tweede belangrijke sfeermaker is de Leijsenstraat met zijn redelijk extensieve bebouwing en groene tuinen,
de verharding met kasseien, de diverse monumentale boerderijen en Vlaamse schuren, oude bomen en
elzensingels en de doorkijkjes op de Leijsenakkers en zijn groenstructuren. Zij geven de bezoeker een beleving
van oude agrarische tijden. Zijwegen als de Pieter Koolenstraat, Vijfhuizen, de Leijsenstraat en het Helleke
kennen nauwelijks doorgaand verkeer en dragen door hun rustieke karakter en soms forse begroeiingen
eveneens bij aan het landelijke karakter van dit stadsrandgebied.
De Monnikendreef vormt in zekere zin de derde sfeermaker: een prachtige dreef met oude eiken, ruwe
kinderkoppen en geflankeerd door opgaande begroeiingen aan de ene kant en het agrarische gebied aan de
andere kant. Maar deze weg loopt dood en dit gebied ligt ‘verstopt’ achter de Paulusabdij. Deze rust en stilte
zijn bijzonder, maar tegelijkertijd zijn er slechts weinigen die hiervan genieten.
De Hoogstraat is verblijfsgebied, maar wordt nog gebruikt als doorgaande verkeersader. Het aanwezige groen
in de vorm van oude bomen en meidoornhagen geeft hier ter hoogte van de Paulusabdij nog wel voldoende sfeer,
maar het autoverkeer (versterkt door ‘gebiedsvreemde’ glastuinbouw) verstoort het landelijke karakter.
Ook de Veerseweg heeft niet de sfeer van de oude Napoleontische handelsweg. De nabijheid van de
Leijsenakkers is door de bebouwing aan weerszijden van deze weg, de asfaltverharding en de begraafplaats nog
maar op een enkele plaats herkenbaar.
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Het bestaande wegenpatroon maakt niet alleen zelf deel uit van de historische en landelijke kwaliteiten van dit
gebied, maar is vooral ook een belangrijke basis voor de beleving en ontdekking van dit gebied. Tegelijkertijd
moet worden geconstateerd dat de Heilige Driehoek alleen vanaf deze (verharde) wegen beleefbaar is.
Maar daarvoor moet men wel in het gebied weten te komen. Er zijn vier entrees naar de Heilige Driehoek. Elke
entree heeft daarbij zijn eigen sfeer:
• De Veerseweg kent naast veel nieuwbouw met vrijstaande woningen ook een ruim opgezet en redelijk groen
karakter. De oude gebouwen van de Koppelpaarden en de leerlooierij en de groenzone van het MEK bieden
enig zicht op het historische karakter. Er is echter nauwelijks een doorzicht op de Leijsenakkers. De
gemeenteplantsoenen bieden met de groenblijvende struikbeplanting weinig meerwaarde voor landschap,
natuur en historie. Dit geldt ook voor de straatkant van de begraafplaats;
• De Zandheuvel geeft, met de Boerenbond en de rechte kloostermuur, in eerste instantie een saaie en
rommelige indruk. Deze entree lonkt niet om het gebied via deze route te betreden. Vanaf de kruising met de
Kloosterdreef echter ontvoudt zich op verrassende wijze een fraai landschap, met zicht op het historische
boerenkarakter van de Leijsenstraat en de besloten laan van de Kloosterdreef met de afgeschermde,
ommuurde kloosters aan weerszijden daarvan;
• De Hoogstraat geeft vanaf de rotonde zicht op rijtjeshuizen en de begroeiingen langs (en enig zicht binnen)
de OLV-abdij. Het groene karakter (met forse paardekastanjes) begint pas zo’n 100 meter verder. Pas verder
kom je wel in het kloostergebied, maar dit wordt in eerste instantie verstopt achter de betonmuur van de
OLV-abdij met daarvoor een ponywei en de dierenweide voor de Paulusabdij. Ook hier wordt het bijzondere
historische en landschappelijke karakter pas ervaren vanaf de kruising met de Kloosterdreef.
De Hoogstraat vanaf het viaduct geeft een heel ander beeld. Je ervaart hier direct de landelijke sfeer die zich
doorzet vanaf De Heikant. Links is, enigszins gehinderd door de begroeiingen op het talud, een heimelijk
zicht op het landelijke en historische karakter zuidelijk van de Paulusabdij. Dit beeld gaat naadloos over in
de historische sfeer langs de oude kloosterboerderij en het klooster zelf. Rechts wordt het agrarische
cultuurlandschap ervaren. Het glastuinbouwbedrijf is wel duidelijk in dit landschapsbeeld aanwezig, maar
kent toch een redelijk groene uitstraling, waarna het zicht op de akkers, het St.Catharinadal en de
Kloosterdreef verschijnt.
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4

BELEID CULTUURHISTORIE, WATER EN GROEN

4.1 Europees, rijks- en provinciaal beleid
4.1.1 Beleid Cultuurhistorie, landschap en natuur
Inleiding
Cultuurhistorie, landschap en natuur hangen onderling sterk samen. Waardevolle cultuurhistorische en/of
natuurgebieden kennen vaak bijzondere landschapswaarden. Gebieden als de Kempen, de Baronie, het Groene
Hart, de Meierij, de Peel, de Langstraat en de Betuwe leiden al snel tot visuele beelden van landschappelijke
basiskenmerken. De relicten van historische ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de
agrarische ontwikkelingsgeschiedenis (met o.a. de esdorpen of veenontginningen), de krijgsgeschiedenis (met
kastelen, vestingsteden en waterlinies), waterstaatsrampen (o.a. St.Elisabethsvloed, Biesbosch, overlaten) of de
invloed van kloosters (zoals de Heilige Driehoek), verfijnen deze verschillen.
Het beleid voor het thema natuur staat vooral sinds het Natuurbeleidsplan (1990) hoog in de aandacht. De
Ecologische hoofdstructuur (EHS) vormt daarbij de kern van het natuurbeleid. Maar steeds meer wordt
gekoerst op een robuuste natuur, waarbij ook buiten de EHS voldoende aandacht is voor lokale natuurwaarden,
verbindingsmogelijkheden en behoud en verbetering van het leefmilieu voor planten- en diersoorten
(soortbeschermingsbeleid).
Ook cultuurhistorie staat al geruime tijd hoog in de aandacht, van Europees tot lokaal niveau. Niet alleen
vanwege geschiedkundige intrinsieke waarden, maar ook vanuit de aandacht voor gebiedseigen waarden en
identiteiten. Elk gebied is anders. Het is de geschiedenis die elk gebied uniek maakt. De aanpak gericht op
behoud, herstel en inpassing sluit helemaal aan op een beoogd herstel van de identiteit van gebieden. Elk gebied
heeft immers een andere geschiedenis gehad, waardoor er verschillen zijn in het landschap, de opbouw van
steden, de bouwkunst, boerderijtypen, volksgebruiken (zoals nijverheid en kledingdracht) en dialect.
Vanuit dit besef zijn op Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau op het gebied van archeologie
en cultuurhistorie vele verdragen, wetten, verordeningen, regelingen en beleidsnota’s opgesteld. Deze zijn
enerzijds ter bescherming en instandhouding van deze kenmerken en waarden, anderzijds ter stimulering voor
het gebruik ervan. Denk aan het Verdrag van Malta, het Europees Cultureel Erfgoedbeleid, de Monumentenwet, de Nota Belvédère en de Cultuurhistorische waardenkaart van Brabant. Maar ook in de Nota Ruimte, het
Streekplan Noord-Brabant, het Gebiedsplan Wijde Biesbosch en in bestemmingsplannen zijn regels en kaders
voor bescherming en/of stimulering van het gebruik van historische gebieden en objecten gegeven.

Nationaal Beleid
Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht om provincies en gemeenten te stimuleren om de
(basis)kwaliteit van het landschap te verbeteren. Dit omvat onder meer de interactie met historie, natuur,
(be)leefbaarheid, recreatie en educatie.
In 1999 is op initiatief van de ministeries VROM, OCW, LNV en V&W de Nota Belvédère vastgesteld. Met
deze Nota pleiten de ministeries voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden in
planvormingsprocessen. Men heeft daarvoor een ontwikkelingsgerichte strategie benoemd: 'behoud door
ontwikkeling'. Het doel daarvan is tweeledig: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving èn behoud van
het cultuurhistorisch erfgoed. Het Belvédèrebeleid richt zich in beginsel op alle dorpen, steden en gebieden in
het land. Wel zijn specifieke Belvédèregebieden en Nationale Landschappen benoemd, waarin het beleid is
gericht op extra planologische bescherming. Het gebied van de Heilige Driehoek maakt echter geen deel uit van
een Belvédèregebied of een Nationaal Landschap.
In de Nota Ruimte (2004) heeft het rijk ingezet op een nieuwe sturingsfilosofie: ‘decentraal wat kan, centraal wat
moet’. De nota gaat uit van een zekere basiskwaliteit voor heel Nederland en benoemt voor gebieden van
nationaal belang (als onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur), zoals de EHS en de Nationale
landschappen, aanvullende waarborgen. Een deel van de verantwoordelijkheden is aldus verplaatst naar
provincies en gemeenten.
Als belangrijkste rijksdoel voor de Heilige Driehoek kan de bevordering van een vitaal platteland en de borging
en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale waarden worden benoemd. Het ruimtelijk beleid voor water
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en groene ruimte richt zich daarbij op een robuust watersysteem, borging en ontwikkeling van natuurwaarden,
landschappelijke kwaliteiten en bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
In de Flora- en faunawet is de nationale en internationale wetgeving op het gebied van de soortenbescherming
geïntegreerd. De wet geeft invulling aan internationale verplichtingen ten aanzien van de soortenbescherming
op basis van de Conventie van Bern (1979), de Conventie van Bonn (1982), de Europese Vogelrichtlijn (1979), de
Europese Habitatrichtlijn (1992) en het Biodiversiteitsverdrag (1992). Vele planten en diersoorten als vogels,
insekten, zoogdieren en bijna alle vleermuizen en amfibieën kennen daarmee een hoge bescherming.
Het landelijk beleidskader voor natuur is verder uitgewerkt in de Nota Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw
(2000). Voor de Heilige Driehoek is daarbij de ‘groen-blauwe kwaliteitsimpuls buitengebied’ relevant. Verder
zet de nota het ingezette beleid t.a.v. de EHS en het soortenbeleid voort.

Provinciaal beleid

In het Streekplan (2002 3) benoemt
de provincie Noord-Brabant geen
specifieke koers voor het plangebied
van de Heilige Driehoek. De hoofdkoers voor het buitengebied is gezet
op landbouw, natuur en recreatie.
Het beleid richt zich op versterking
van de identiteit van de landschappelijke waarden en sluit zich
daarvoor aan op het ‘behoud door
ontwikkeling’-principe. Het opstellen
van landschapsvisies speelt daarbij
een belangrijke rol.
Er is geen GHS en EHS binnen het
plangebied aanwezig.
Voor het thema cultuurhistorie wordt
in het Streekplan verwezen naar de
Cultuurhistorische waardenkaart.
Gesteld wordt dat met de hierin
genoemde waarden bij ruimtelijke
plannen rekening moet worden
gehouden.
Op de provinciale Cultuurhistorische
waardenkaart worden de cultuurhistorische waarden van bovenregionaal belang aangegeven. Dit
omvat niet alleen de rijks- en
gemeentelijke monumenten en
historische waarden, maar geeft
tevens verwachte archeologische
Figuur 16. Cultuurhistorische waardenkaart, uitsnede Heilige Driehoek
waarden aan. Voor de Heilige
Driehoek wordt de historische
stedenbouw van het kloostercomplex als zeer hoog gewaardeerd. Het gehele plangebied is al als
Rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht opgenomen. Voorts is de kloostertuin van de Paulusabdij als Historisch
groen opgenomen. De indicatieve archeologische waarden van het gehele gebied, als onderdeel van het
agrarische cultuurlandschap van o.a. de Leijsenakkers, zijn hoog tot middelhoog.
Het natuurbeleid dat in de Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet 2006 is geformuleerd ten aanzien van de
uitvoering van de Flora- en faunawet, is in Brabant vastgelegd in de beleidsnota voor natuur en landschap
2002-2012 (Natuur- en landschapsoffensief Brabant). Naast een robuuste ecologische hoofdstructuur wordt
hierin tevens ingezet op een goede groen-blauwe dooradering in het buitengebied. De inzet richt zich niet
alleen op grondverwerving, maar de provincie stimuleert daarbij ook agrarisch natuur- en landschapsbeheer in
samenwerking met boeren, gemeenten, (agrarische) natuurverenigingen en reconstructiecommissies. Dit omvat
niet alleen het landelijke gebied, de nota benoemt specifiek hierbij ook het uitloopgebied aan de stadsrand.

3

De Heilige Driehoek had destijds nog geen status als rijksbeschermd stadgezicht.
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4.1.2 Waterbeleid
Het rijksbeleid, zoals de Nota Ruimte (2006), benoemt ‘water’ als één van de structurerende principes bij de
bestemming, de inrichting en het beheer van de ruimte. Dit betekent dat meer ruimte wordt geboden aan water
en dat waterkwantiteit en -kwaliteit meer dan voorheen sturend zijn voor ontwikkeling en locatiekeuzen van
grondgebruik. Hiermee wordt beoogd dat het watersysteem op orde wordt gebracht en een goede ecologische
waterkwaliteit wordt bereikt (anticiperend op de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water). Het reeds
bestaande instrument ‘watertoets’ is in deze nota geborgd.
Mede door de groeiende waterproblematiek in de 90er jaren is in 2000 een nieuwe koers voor een watervisie
opgesteld: het waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21). ‘Meer ruimte voor water’ is de kernboodschap. Maar ook de
afweging dat we ‘water eerst moeten vasthouden, dan bergen en daarna pas afvoeren’ is een belangrijke strategie. Uit deze
WB21-koers is in 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ontstaan, waarin door het rijk, IPO,
VNG en Unie van waterschappen afspraken zijn gemaakt om het watersysteem in 2015 op orde te krijgen en
daarna te houden. Het gaat daarbij o.a. over onder de bestrijding van wateroverlast, de aanpak naar het gewenst
grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR) en verbetering van het stedelijk water en rioleringen. Daarmee
sluit het NBW tevens aan op de planningen van de Kaderrichtlijn.
Sinds 2000 is ook de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Primair doel van de KRW is om het
oppervlakte- en grondwatersysteem in 2015 op orde te krijgen en ecologische waarden van watersystemen te
beschermen. De KRW introduceerde daarvoor het begrip waterlichaam: een watersysteem van ‘aanzienlijke
omvang’ waarbinnen de te behalen kwaliteit voor het hele waterlichaam gelijk moet zijn. Binnen de Heilige
Driehoek is geen apart waterlichaam aanwezig. Dit betekent niet dat de KRW niet van toepassing is op het
plangebied. Er zijn via grond- en oppervlaktewater immers relaties met de Donge, die wel als waterlichaam is
benoemd. Ook het plangebied moet dus, als onderdeel van de ‘haarvaten van de Donge’, een bijdrage leveren aan
de waterdoelstellingen van de KRW.
Voor het uitvoeren van de KRW is Europa ingedeeld in (hoofd)stroomgebieden. Oosterhout ligt geheel binnen
het stroomgebied Maas. Per stroomgebied wordt een Stroomgebiedbeheersplan opgesteld, waarin wordt
beschreven wat de huidige toestand van het water is, hoe het zou moeten worden en welke maatregelen
daarvoor nodig zijn. Deze plannen moeten in 2008 klaar zijn en worden in 2009 vastgesteld. De doelstellingen
in de KRW zijn echter niet vrijblijvend. Voor de opgenomen maatregelen in het Stroomgebiedsbeheersplan
Maas geldt een resultaatverplichting. Ze moeten in principe in 2015 zijn gehaald, al is met een goede motivatie
uitstel tot 2027 mogelijk. Als de lidstaten niet voldoen aan de doelstellingen kan de EU boetes opleggen.

4.2 Beleid en speerpunten van de gemeente Oosterhout
1. Stadsvisie-Plus (2000)
In de Stadsvisie-Plus van de gemeente Oosterhout worden de sociale en ruimtelijke ontwikkelingskoersen van
de gemeente richting 2015 aangegeven. Behoud en versterking van de Oosterhoutse identiteit en kwaliteiten
zijn daarin belangrijke thema’s. Aangegeven is dat cultuurhistorische elementen hierbij een uitgangspunt en
een inspiratiebron vormen. De gemeente geeft in de Stadsvisie-Plus aan om in principe -waar mogelijk- functies
en belangen te willen integreren, onder meer door een vergroting van de synergie tussen stad en buitengebied
(recreatie/stedelijk uitloopgebieden, natuur en recreatie, boeren als natuur- en landschapsbeheerders, etc.).
Voor de Heilige Driehoek wordt koers gezet naar een versterking van het karakteristieke kleinschalige
agrarische landschap. Gezien de ligging binnen de stadsrandzone van Oosterhout wordt op kleine schaal extra
ruimte gegeven voor een woonfunctie van solitaire gebouwen ‘met uitstraling’. Als recreatiewaarde is vooral de
relatie met de lokale cultuurhistorie van belang.
Het zuidelijke deel van het plangebied van de Heilige Driehoek zou in de Stadsvisie-Plus een woonfunctie
krijgen. Die koers is met de vaststelling van de Ontwikkelings- en beheersvisie bijgesteld (zie punt 3).

2. Ecologische Structuurvisie Oosterhout-Noord en -Midden (2000)
De Ecologische Structuurvisie Oosterhout-Noord en -Midden (Groen-Blauw in Oosterhout) is opgesteld om de
kwaliteit en de samenhang van de aanwezige natuurelementen inzichtelijk te maken. De visie heeft
beleidsmatig geen formele status. Het is een studie op vooral regionaal niveau. Naast gewenste ecologische
structuren worden ook ecotopen en hun doelsoorten benoemd.

Groenplan voor de Heilige Driehoek

27

Van Dijk Advies

De actuele dan wel potentiële
ecologische diversiteit van het gebied
van de Heilige Driehoek wordt in deze
structuurvisie bevestigd, doordat hier
zowel een gewenste natte ecologische
verbinding (tussen het Wilhelminakanaal en het Kromgat/Oranjepolder)
doorheen loopt als droge ecologische
stapstenen en verbindingszones. Met
name voor het zuidelijke gebied wordt
een duidelijke samenhang met natuur en
landschap van de Heikant weergegeven,
een samenhang die versterkt zou moeten
worden. De verruiging van bermen en
Droge structuren
Natte structuren
struwelen met soorten als brandnetel en
Figuur 17. Ecologisch gewenste hoofdstructuren volgens de
Amerikaanse vogelkers wordt als een
Ecologische Structuurvisie Oosterhout-Noord en -Midden.
verarming genoemd. Onderkend wordt
dat het besloten karakter van de
kloosters een voorwaarde is voor behoud van verstoringsgevoelige natuur.

3. Ontwikkelings- en beheersvisie Heilige Driehoek (2004)
Ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied (waarin de status als Rijksbeschermd
Stadsgezicht wordt geborgd) heeft de gemeente Oosterhout een Ontwikkelings- en beheersvisie vastgesteld.
Deze visie heeft vooral een conceptueel karakter en is daarmee richtinggevend voor de ontwikkeling van het
bestemmingsplan.
In de visie zijn deelgebieden onderscheiden met de volgende koersen:
1. De Stadsrandzone
De Tuinen (tussen
Veerseweg en
Leijsenstraat)

Behoud sfeer en openheid als voormalige Leijsenakkers
Vrijwaren van enkele openingen/doorzichten vanaf Veerseweg en Leijsenstraat
Inpassing enkele woonblokken langs Veerseweg en noordzijde Leijsenstraat
Uitbreiding begraafplaats en eventueel horeca
Parkachtige tussenzone met wandelpaden

Randzone Eikenlaan

Herstructurering bestaande stadsrand (woonhofjes, patiowoningen, groen)
Wandelpad naar bestaand zandpad

De kloosters

Behoud ruimtelijke karakteristiek kloosters, wel zijn interne functieveranderingen
mogelijk
Herstel van oude kloosterakkers met groenstructuren ten zuiden van St.Catharinadal
Opruimen oude kassen St.Paulusabdij
Enkele wandel-/fietspaden

2. De Landschapszone
Rand A27 en viaduct
Hoogstraat

Heilige Driehoek = stadskloostergebied: landschappelijke beslotenheid langs grens
Derhalve: behoud en verfraaiing van groenwallen langs A27

Overig agrarisch
gebied

Geen verdere intensivering landbouw en glastuinbouw
Erfbeplantingen rondom agrarische en woonbebouwingen
Behoud en versterking van identiteit, kwaliteit en variëteit van het landschap
Zo mogelijk ruimte voor agrarisch landschapsbeheer, verbrede landbouw en
biologische landbouw
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Figuur 18. Ontwikkelings- en beheersvisie Heilige Driehoek (gemeente Oosterhout, 2004)

4. Waterplan gemeente Oosterhout (2005)
In navolging van de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water
(2003) heeft de gemeente Oosterhout een Waterplan opgesteld. Het
Waterplan vervult de functie van koepelplan voor alle gemeentelijke
watergerelateerde zaken. Naast doorwerking van afspraken met o.a. het
waterschap heeft het Waterplan ook een doorwerking voor het ruimtelijke
ordeningsbeleid en voor de samenwerking en afstemming tussen partijen.
In het Waterplan is een lange termijnvisie op het waterbeheer en -beleid
gegeven en uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Algemeen streefbeeld
is om het watersysteem weer meer aan te sluiten op de natuurlijke
kenmerken en daarbij ook ecologische waarden en de belevingswaarde te
vergroten. De waterketen wordt hierop afgestemd, o.a. door voldoende
berging van rioolwater en door afkoppeling en infiltratie van regenwater.
Communicatie wordt mede gericht op bewustwording van bewoners over
de wateropgaven.
De Heilige Driehoek is één van de speerpuntprojecten van het Waterplan.
Verdroging wordt hier als belangrijkste (hydrologisch) probleem benoemd.
Hoofdkoers is derhalve om minder grond- en oppervlaktewater uit dit
gebied af te voeren: waterconservering. Afkoppeling en infiltratie van
regenwater uit de nabijgelegen woonwijken is daarvoor één van de
mogelijkheden. Dit effect moet o.a. leiden tot een permanent watervoerende
gracht rondom St.Catharinadal, wat weer ten goede komt aan de belevingsen historische waarden. Tenslotte is het wenselijk dat de oevers van de
Figuur 19.Waterplan, uitsnede
grachten, waterlopen en rulletjes natuurlijker worden ingericht en beheerd. Heilige Driehoek
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5. Rioleringsplan gemeente Oosterhout (2005)
Elke gemeente heeft een zorgplicht voor de riolering. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van Oosterhout
is een beleidsmatig en strategisch plan voor aanleg en beheer van de riolering. Doel is om het rioolwater op een
duurzame en verantwoorde wijze te verzamelen en af te voeren naar de zuivering van het waterschap.
Ongewenste emissies (overstorten) worden daarbij zoveel mogelijk voorkomen. Tevens is de strategie gericht
op een scheiding van vuil water en regenwater, waarbij het schone regenwater bij voorkeur in de bodem wordt
geïnfiltreerd of wordt geborgen in lokale waterpartijen.
Het plangebied van de Heilige Driehoek is gelegen in twee riolerings-deelgebieden: de Leijsenakkers en SlotjesOost. De Hoogstraat vormt de scheiding tussen deze gebieden. Er zijn voor de periode 2005-2009 geen
maatregelen voor deze gebieden gepland.
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5 GROENPLAN
Verweven in voorgaande hoofdstukken (en in bijlage 1) is een groot aantal overwegingen, kansen en uitgangspunten voor de visie op landschap, water en groen genoemd. Hieruit kunnen diverse hoofdlijnen worden
afgeleid die sturend zijn voor het Groenplan, als uitgangspunt en randvoorwaarde en als koers en kans.

5.1 Algemene uitgangspunten voor het Groenplan
Het Groenplan koerst niet aan op herstel van een landschap uit een bepaalde tijdsperiode. Wel koppelt het
Groenplan kansen voor herstel van historische gebiedskenmerken aan eigentijdse ontwikkelingen en
mogelijkheden. Daarbij moet sprake zijn van een samenhang tussen het landschappelijk en ecologisch groen, de
cultuurhistorie en het watersysteem. Kansen voor de belevingswaarde en recreatieve gebruiksmogelijkheden
worden meegenomen.
Het Groenplan moet daarbij passen in en aansluiten op het bestaande beleid en vastgestelde gemeentelijke
visies en planperioden. Naast haalbare en realistische aspecten met een focus tot 2015 kunnen ook aandachtspunten en koersen voor de langere termijn worden aangeven. Voorts speelt het Groenplan in op beleidsontwikkelingen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, de aandacht voor herstel van gebiedseigen streek- en
landschapskenmerken, de groeiende wens naar landelijke uitloopgebieden en de aandacht voor thema’s als
beleving en educatie.
Het Groenplan vormt ook een bouwsteen voor landschap, water en groen bij nieuwe ontwikkelingen. Reeds
bekende ontwikkelingen zijn de uitbreiding van de begraafplaats en de woningbouwplannen bij De
Koppelpaarden en in het gebied van Van Leijsen.
Landschappelijk kunnen op hoofdlijnen twee deelgebieden worden onderscheiden: het Agrarische Kerngebied
en het Verborgen Kloostergebied (het gebied achter de kloostermuren en -hagen). De focus van het Groenplan
ligt vooral op maatregelen in het Agrarische Kerngebied.
Het principe ‘niet afwentelen’ uit het rapport Waterbeleid 21e eeuw (WB21) wordt zo veel mogelijk toegepast. Dit
betekent dat wordt ingezet op de trits ‘water vasthouden-water bergen-water afvoeren’. Kernbegrip daarbij is
waterconservering (inclusief afkoppelen van de gemengde riolering). Voorwaarde is dat dit niet tot extra
schade en overlast mag leiden.
Realisatie van het Groenplan is gebaseerd op vrijwillige medewerking van bewoners, boeren, de kloosters en de
overige gebruikers in het gebied. Voor de realisatie van het Groenplan is daarom onderscheid gemaakt in:
• Bestaande grondeigendommen van de gemeente (bermen, plantsoenen), waar relatief snel maatregelen
uitgevoerd kunnen worden;
• Gebieden waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het Groenplan is hiervoor mede-sturend;
• Particuliere grondeigendommen, zoals landbouwgronden en particuliere tuinen. Deze bieden goede
mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan landschap, groen en natuur. Uiteraard vraagt dit nog wel om
nadere afstemming.

5.2 Groenplan: visie op water, groen en beleving
5.2.1 Algemeen streefbeeld
De hoofdstrategie voor landschap, groen en natuur voor dit gebied is gebaseerd op het gestelde in de
Ontwikkelings- en beheersvisie van de gemeente (2004). Dit betekent dat de huidige landschappelijke
kernwaarde behouden en versterkt wordt: een halfopen agrarisch cultuurlandschap, met daarin de drie
kloosters en de Kloosterdreef als besloten historische en landschappelijke parels. Verdere verbetering en
versterking van de landschapselementen is daarmee de basis voor versterking van natuurwaarden,
cultuurhistorische waarden, recreatieve waarden en de belevingswaarde voor bewoners en recreanten.
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In het streefbeeld wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inheemse boom-, struik- en
plantensoorten, die van nature ook in dit gebied thuis horen.
Het bestaande groen is voor dit landschap dus een
belangrijke basis. Op plaatsen waar daarvoor ruimte
beschikbaar is, zoals langs de groenwal tussen de
Hoogstraat en de Leijsenstraat, is in het streefbeeld
extra ruimte gecreëerd, waarbij het beheer is gericht
op meer overgangen tussen ruigt, struweel en
opgaand groen (zone met zoom-mantel-bos). Deze
versterkte groenzones vormen de ‘Robuuste groene
structuur’ voor landschap en natuur van de Heilige
Driehoek. Ook de kloostertuinen, met hun parken,
bossen en groen maken hiervan deel uit.
Het rustieke karakter van de Heilige Driehoek wordt
versterkt door een aaneengesloten forse groenzone
langs de A27, waar mogelijk versterkt met een
mantel-zoomzone. Op die manier sluit dit groen
landschappelijk en ecologisch aan op de Robuuste
groene structuur en wordt het zicht vanuit het
gebied op de A27 en zijn verkeersstromen beperkt.
Het wordt binnen de termijn van deze visie niet
haalbaar geacht om een grondwal aan te brengen en
daarmee ook het geluid van deze snelweg zoveel
mogelijk te dempen. Toekomstige plannen van
Rijkswaterstaat voor aanpassingen aan de A27
bieden deze kansen wellicht wel. In dat geval zal
worden ingezet op de aanleg van een grondwal
oostelijk van deze groenzone.
Gezien de uitbreiding van de begraafplaats en de
bebouwingsplannen is de landschapskoers in het
gebied De Tuinen gericht op meer kleinschaligheid.
Dit gebeurt vooral door een mozaïekpatroon van
hagen, struwelen, bomen, singelbeplanting,
bosstroken/houtwallen en bloemrijke bermen toe
te passen op deelontwikkelingsgebieden, tuinen en
randen.
Het noordoostelijke deel van het plangebied, dat
deels uit forse particuliere tuinen bestaat, kent in
het streefbeeld enige verdichting met inheemse
beplantingen en landschapselementen (zoals
knotwilgen, elzensingels of hagen of zelfs
bossages) langs de perceelsranden. Ook poelen
kunnen hierbij ingepast worden.
Met name westelijk van de Leijsendwarsstraat is
de bestaande percelering gebruikt voor de aanplant
van hagen, halfopen elzensingels, knotwilgen en
verspreid (soms geknotte) essen.

Figuur 20. Algemeen streefbeeld landschap en water

Figuur 21. Waar ruimte beschikbaar is, zoals bij een
combinatie tussen groenwal en zandpad, verdient het
aanbeveling om het beheer te richten op overgangen
tussen ruigt, struweel en opgaand groen (zoom-mantelbos). Dit biedt een goed leefgebied voor vele planten- en
diersoorten, zoals struweelvogels en vlinders als het
Oranje zandoogje.

In de visie is het onderscheid tussen de hogere, drogere gronden rondom de Paulusabdij en de lagere, nattere
gronden bij ‘t Helleke ook weer beter herkenbaar aan verschillen in watervoerende sloten, landschapselementen, kenmerkende groenstructuren en natuurwaarden. Door het plaatsen van stuwen en eventueel zelfs
water aan te voeren blijven de rulletjes en de grachten watervoerend en worden de natuurwaarden verhoogd.
In het streefbeeld kennen alle rulletjes natuurlijke oevers.
Waar mogelijk zijn verspreid in het agrarische landschap stroken met bloemrijke randen ingezaaid. Bloemrijke
bermen langs wegen, paden en oevers vormen daarbij niet alleen kleurrijke linten in het landschap, maar zijn
tevens schakels voor natuurlijke linten voor planten en dieren.
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De afwisseling tussen de kloostertuinen met hun stinzebossen en het cultuurlandschap met zijn akkers,
graslanden, hagen, bosstroken, bermen en rulletjes vormt daarbij een goed leefgebied voor vooral planten- en
diersoorten van kleinschalige cultuurlandschappen en oude bossen.
Boeren hebben in deze visie een belangrijke rol bij het in stand houden en ontwikkelen van dit agrarisch
cultuurlandschap, zonder dat dit hun bedrijfsvoering in de weg staat. Die rol omvat niet alleen het beheer van
de landbouwgronden, maar ook de rol als landschapsbeheerder van het groen. In het streefbeeld hebben ook de
bewoners hun tuinen zo veel mogelijk afgestemd op de gebiedseigen landschaps- en natuurwaarden, waarbij
vooral inheemse plantensoorten zijn toegepast en soms natuurgerichte inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd,
zoals poelen en natuurlijke oevers langs sloten en rulletjes. Regenwater van de daken wordt opgevangen in
regentonnen en in laagten en de poelen geborgen.
De kloosters blijven ‘geïsoleerd’, het is uitdrukkelijk niet de wens om deze terreinen met hun gebouwen,
parken, tuinen en landbouwgronden, publiekelijk open te stellen voor recreanten. De kloosters blijven daarin
autonoom. Ook de ommuringen blijven bestaan. Het mystieke en rustieke karakter dat van deze beslotenheid
uitgaat is één van de kernwaarden van dit gebied.
Voor het overige landelijke gebied is de koers gericht op enige vergroting van de beleefbaarheid en een
recreatief medegebruik. Behoud van bestaande en zo mogelijk de vorming van nieuwe doorzichten op fraaie
doorkijkjes en de oude essen van het cultuurlandschap zijn een voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen in het
gebied. Verhoging van de belevingswaarde wordt bereikt door op diverse plaatsen het gebied via onverharde
(zand- en natuur)paden open te stellen voor bezoekers en voor een ommetje door bewoners. Via onder meer
informatie- en foto-aandachtspanelen en plaatselijk bankjes worden bezoekers op deze doorzichten
geattendeerd.
De schaal en de kwaliteit van het toeristisch-recreatief aanbod is daarbij gericht op extensieve recreatie:
wandelen, fietsen en natuur- en cultuurbeleving. Het huidige rustieke karakter blijft behouden.

5.2.2 Uitwerking voor water, groen en beleving
Visie op water in de Heilige Driehoek
Water vormt één van de duurzame aspecten bij
gebiedsontwikkeling. Herstel van grond- en
oppervlaktewatersystemen vormt een belangrijke
basis voor herstelmogelijkheden van natuur,
landschap en een veilig leef- en woongebied.
De waterkoers voor de Heilige Driehoek is in deze
visie gericht op behoud van het gebiedseigen water
en het voorkomen van onnodige waterafvoer.
Voorwaarde is dat dit dusdanig gebeurt dat extra
grond- en oppervlaktewateroverlast voorkomen
wordt. Ook is de koers gericht op verhoging van de
waterafhankelijke natuurwaarden in het gebied.
Dit betekent dat de afvoer en de drainerende werking
van sloten en rulletjes -waar mogelijk- is beperkt.
Deze waterconservering is bereikt door het plaatsen
van drempels en stuwen en/of door het verondiepen
van waterlopen. Deze mogelijkheden zijn beperkt in
de lagere gebiedsdelen, zoals langs de Leijsenstraat
en de Pieter Koolenstraat. Langs de Kloosterdreef en
bovenstrooms van de Hoogstraat is echter veelal
sprake van diepe grondwaterstanden en draagt deze
aanpak bij aan de grondwatervoorraad. Nader
onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie (in
relatie tot bodemopbouw/leemlagen en (schijn)grondwaterstanden) is echter wenselijk, met name in
het lagere landbouwgebied oostelijk van de
Paulusabdij. Dit omvat ook een nader onderzoek naar
de noodzaak (vanuit de agrarische belangen) van de
hier bestaande onderbemaling en de effecten op de
Figuur 22. Visieschets voor het water in de Heilige
omgeving. Een specifiek aandachtspunt daarbij is
Driehoek. De locaties van de poelen is ter beeldvorming.
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voorts het behoud van het water in de gracht rondom St.Catharinadal door opstuwen en/of door het eventueel
afdichten van de waterbodem (klei of folie).
In de vastgestelde Ontwikkelings- en Beheersvisie Heilige Driehoek is de uitbreiding van de begraafplaats
opgenomen. Dit betekent dat in deze uitbreiding ook de aanleg van een nieuwe drainage wordt aangelegd. Een
nader onderzoek/advies naar de diepte en afwerking van deze drainage draagt er toe bij dat hierbij naar
maatwerk en beperking van de waterafvoer wordt gezocht.
Conform het Waterplan van de gemeente is ook de afvoer van schoon regenwater via de gemengde riolering
beperkt, door dit water af te koppelen en in dit gebied te infiltreren. Dit kan op wijkniveau (zoals voor de hele
Voorheide), maar ook op individueel niveau, zoals bij de panden van de kloosters en de vrijstaande panden
binnen het plangebied. In het Waterplan heeft de gemeente Oosterhout reeds enkele zoekgebieden voor
infiltratiegebieden hiervoor aangeduid. In onderhavige visie zijn deze zoekgebieden uitgebreid met het lager
gelegen deel zuidelijk van de Hoogstraat. Nader onderzoek naar ligging, omvang en integratiemogelijkheden
met landschappelijke (groen) en recreatieve kansen (wandelpaden) dient plaats te vinden. De gemeente
Oosterhout is initiatiefnemer voor deze afkoppeling.
In de visie wordt daarbij uitgegaan van:
• Bij voorkeur geen berging van afgekoppeld water op wijkniveau in infiltratievijvers, maar in de vorm van
sloten en greppels. Deze natte linten bieden daarmee prima mogelijkheden voor begeleiding door
groenstructuren als bomen, hagen en bosstroken, al dan niet gecombineerd met onverharde wandelpaden;
• Op individueel (gebouw)niveau, zoals bij vrijstaande panden binnen het plangebied, is het wenselijk dat
water zo veel mogelijk wordt afgekoppeld naar greppels, zaksloten, de vijver van de OLV-abdij, de gracht
rondom St.Catharinadal en eventueel naar poelen. Directe afkoppeling naar het bestaande rulletje is mogelijk,
maar leidt ertoe dat het water alsnog snel wordt afgevoerd.
Voor nieuwbouw betekent dit de voorwaarde dat waterneutraal moet worden gebouwd: afkoppelen en
infiltreren van neerslag, geen extra grondwaterafvoer (bijv. door de
aanleg van drainage) en geen uitlogend materiaalgebruik. Dit betekent
dus ook dat er geen nieuwbouw komt in hydrologisch gevoelige
gebieden en gebieden die vaker dan eens per 100 jaar overstromen.

Referentiebeeld natuurlijke oevers

In de visie wordt er tevens naar gestreefd dat alle wateren in het gebied
natuurlijke oevers kennen. Dit draagt niet alleen bij aan lokale
natuurwaarden, maar vooral aan de historische landschappelijke
waarden. Het gebruik van kunstmatige oeverbeschermingsmaterialen
wordt tot een minimum beperkt dan wel zo natuurvriendelijk
mogelijk afgewerkt. De focus gaat daarmee met name naar het rulletje
vanaf de Leijsenstraat en de Pieter Koolenstraat en de gracht rondom
St.Catharinadal.

Het gebied heeft in de Oosterhoutse Ecologische Structuurvisie ook een functie als natte verbinding voor
natuur. Naast de bestaande waterlopen/rulletjes en de vijver van de OLV-abdij, wordt hieraan invulling gegeven
door een netwerk van poelen in dit gebied aan te leggen. Amfibieën (groene en bruine kikker, gewone pad,
kleine watersalamander) en insekten als libellen en waterjuffers zijn daarbij de belangrijkste doelsoorten.
Het oude rulletje Leijsense Loop is thans niet meer in het gebied herkenbaar. In de visie wordt er van uitgegaan
dat mogelijkheden om deze loop weer in het landschapsbeeld te herstellen of te accentueren worden benut,
door daarbij mee te liften met nieuwe initiatieven. Concreet betekent dit dat dit binnen de plannen van de
nieuwe begraafplaats een plaats heeft gekregen, in de vorm van een landschappelijke laagte of een poel, die
mede voor berging van afgekoppeld water wordt gebruikt.

Visie op landschap, groen en natuur
Binnen het Agrarische Kerngebied kunnen enkele deelgebieden worden onderscheiden, die elk hun eigen
accenten hebben in de visie op landschap, groen en natuur.
Omdat de hogere en drogere landbouwgronden zuidelijk van de Monnikendreef thans één aaneengesloten
landbouwperceel vormen, is in deze middellange termijnvisie hier vooralsnog niet ingezet op het historische
kleinschalige karakter. De huidige agrarische functionaliteit staat centraal. Wel is het bestaande zandpad in
het centrale deel, met de bescheiden boombeplanting, versterkt met struweel en bomen tot een halfopen
bosstrook. Het zicht op het hoge bedrijfspand van Vissers is verzacht door de aanplant van een bosstrook, die
daarmee tevens een groene verbinding vormt tussen de reeds bestaande groenzones.
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Een transparante groenzone tussen het pand van
Vissers en de Monnikendreef vormt de
landschappelijke en ecologische schakel langs de
oostrand van de bebouwing van de woonwijk
Voorheide. De ontwikkeling van deze zone is
gekoppeld aan de beoogde toekomstige stedelijke
herstructurering van deze oostrand.
Voor het agrarische gebied van de Paulusabdij is
kleinschalige aanplant en beheer uitgevoerd, om
het al fraaie landschap en de bestaande groenstructuren te optimaliseren. Na overleg met de
eigenaren en de geloofsgemeenschap Chemin Neuf
is achter de abdij weer een fruitboomgaard
aangebracht. In het oostelijke agrarische gebied
zijn langs de sloten verspreid meerdere knotwilgen
geplant.
Tussen de Paulusabdij en de OLV-abdij zijn (aan
weerszijde van de Hoogstraat) de ponyweide, het
dierenparkje en de parkeerplaats omgezet in een
openbaar park. Het ontwerp van de paden en de
beplanting met bomen, struweel en grasbermen is
afgestemd op zowel de beleving van passanten,
natuur en op veiligheid (zoals kindvriendelijkheid). De oude muur van de Paulusabdij komt
daarmee ook weer beter in beeld.
In het cultuurlandschap tussen de Hoogstraat en
de Leijsenstraat is aan de beplanting duidelijk de
overgang naar nattere gronden herkenbaar. De
forse bosstrook die nu tussen de Hoogstraat en de
Leijsenstraat loopt is plaatselijk ingeplant met
Figuur 23.Visieschets landschap, groen en natuur
ratelpopulier en struweelsoorten als hazelaar,
meidoorn en vogelkers. Het beheer daarvan richt
zich mede op bestrijding van amerikaanse vogelkers en de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie langs de
randen.
Tussen enkele landbouwpercelen westelijk van de Leijsendwarsstraat zijn in goed overleg met de eigenaren en
pachters enkele hagen, struwelen en bomen aangeplant, maar in noordelijke richting gaan deze over in het meer
open en nattere landschapselementen met knotessen, knotwilgen en halfopen elzensingels. De volkstuinen zijn
door een omringende meidoorn- of beukenhaag of elzensingel in het landschap opgegaan.
Het bestaande glastuinbouwbedrijf is middels aangeplant groen deels visueel afgeschermd en sluit op die
manier aan op de robuuste groenstructuur.

Referentiebeelden voor groen op perceelsranden.

De brandnetelruigt langs de gracht van St.Catharinadal, langs de Kloosterdreef en de Leijsenstraat, wordt
geregeld beheerd en ingezaaid met bloemrijke ruigtsoorten als vlasleeuwenbek, vogelwikke en fluitekruid.
Tussen de Leijsenstraat en de Veerseweg ligt het subgebied De Tuinen. Gezien de ontwikkelingen die hier
komen, waaronder de uitbreiding van de begraafplaats en enkele woningbouwplannen, is de visie voor
landschap, groen en natuur gericht op een halfopen tot plaatselijk besloten gebied. Binnen en rondom de
begraafplaats vormen groenwallen, bosstroken en hagen het landschappelijke raamwerk, aangevuld met
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solitaire bomen en enkele ruige overhoekjes en mantel-zoomvegetaties. De uitbreiding van de begraafplaats
kent, mede uit veiligheidsoverwegingen (o.a. beperking van de toegankelijkheid) deels een ommuring. Deze
harde scheiding kan door hagen en beplantingen visueel worden gemaskeerd. Ook rondom de nieuw bebouwde
gebieden van De Koppelpaarden en Van Leijsen zijn de tuinen en groenvoorzieningen middels hagen en
gebiedseigen beplantingen ingekleed. Het gemeentelijke perceel tussen de Pieter Koolenstraat en de
begraafplaats is een parkachtig uitloopgebied dat door het MEK wordt gebruikt voor hun natuureducatiedoelstellingen.
Voorts zijn in de visie langs de Veerseweg diverse maatregelen genomen die de groene sfeer als randweg langs
de Heilige Driehoek hebben versterkt. Belangrijkste aandachtspunt daarbij was om het groen in plantsoenen en
bermen meer te richten op struweel en bomen, waarmee iets meer beslotenheid wordt ervaren. Zo is het groen
in de berm langs de begraafplaats ingeplant met meer inheemse struweelsoorten en met vlindervriendelijke
beplantingen.

Visie op beleving en recreatie
De visie op beleving en recreatie richt zich vooral op doorzichten, educatieve mogelijkheden en verhoging van
de beleving.
Voor beleving en recreatie zijn bewustzijn en kennis belangrijke aspecten. In de visie is er derhalve van
uitgegaan dat er, via de VVV en/of te downloaden via internet, een brochure is die de geschiedenis en de
kenmerken en waarden van dit gebied helder uiteen zet en die bezoekers de eerste focus geeft om dit gebied te
ontdekken. Met de VVV en met het IVN zijn afspraken over begeleide excursies door dit gebied.
Een tweede voorwaarde om dit gebied te beleven is
dat men het ook weet te vinden. Op de drie
belangrijkste entrees langs de Abdis van Thornstraat
zijn daartoe verkeersborden geplaatst die de
verwijzing naar de Heilige Driehoek geven.
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het MEK de
formele entree is waar buitenstaanders hun auto
kunnen parkeren en het gebied kunnen gaan
ontdekken. De Zandheuvel en de Hoogstraat vormen
de entrees voor fietsers en wandelaars. Hiermee is
met de bebording rekening gehouden.
Het karakter van de Hoogstraat als een entree naar
de Heilige Driehoek is middels bomen, beplantingen
en materiaalgebruik voor de wegen en voetpaden
duidelijk versterkt.
Verder in de Hoogstraat komend wordt de
wandelaar opgenomen in een smalle parkzone langs
de muren van de OLV-abdij en de Paulusabdij.
Ook de entree van de Zandheuvel kent een waardiger
karakter, met de aanplant van hagen en leilindes
langs de Boerenbond en meerdere leilindes langs de
voetpaden.
Deze beide entrees zijn versterkt door de drierijige
beplanting met platanen langs de Abdis van Thornstraat, waarmee de passant duidelijk een meer
besloten sfeer langs de OLV-abdij ervaart. De
kloostermuur is getransformeerd tot monumentaal
stedelijk herkenningspunt.
Eenmaal binnen het gebied van de Heilige Driehoek
Figuur 24.Visieschets voor recreatie en beleving van
ervaart de bezoeker de rustieke en landelijke sfeer.
de Heilige Driehoek.
Beleving begint hier met een goede toegankelijkheid.
De fietser kan via de reeds bestaande wegen het gebied ontdekken en heeft tal van doorzichten op lanen, de
kloosters, de groene tuinen, oude akkers, groenstructuren en het kleinschalige landschap.
Ook voor de wandelaar vormen deze wegen het basisnetwerk. Maar voor deze groep zijn tevens, waar mogelijk,
enkele (zand)paden over de akkers aangelegd, waarmee het gevoel van landelijk wandelen en het zicht op de
kloosters verder wordt ervaren. Honden aan de lijn zijn hier toegestaan. Recreatieve toepassingen zoals
picknick- en rustbankjes, uitkijkplaatsen, kunstobjecten, infopanelen en fotogenieke markeringen maken het
de bezoeker makkelijker om dit gebied te ontdekken, te beleven en te waarderen.

Groenplan voor de Heilige Driehoek

36

Van Dijk Advies

Door de voorgestelde groenwal langs de A27 is er vanaf de snelweg geen zicht en beleving meer op dit gebied.
De automobilist wordt langs de Heilige Driehoek geleid. Een optie zou kunnen zijn om in deze wal, op één of
enkele markante delen, transparante trajecten aan te brengen, als zichtvenster op de Heilige Driehoek. Nadere
afwegingen, zoals overleg met bewoners en gebruikers van de streek, geeft zicht op wensen en voorwaarden en
kan resulteren in een ontwerpopgave.

5.3 Realisatiestrategie
Voor de realisatie van het Groenplan wordt ingezet op een goede informatie, communicatie en afstemming met
bewoners en gebruikers. Uitwerking van de projectvoorstellen gebeurt zo veel mogelijk in directe samenspraak
met de omwonenden. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en wederzijdse inspiratie, wat leidt tot betere
resultaten.
De gemeente Oosterhout en het waterschap Brabantse Delta werken aan de realisatie van projecten en kansen
in het openbare gebied. De stichting heeft hierbij mede een coördinerende en toetsende rol.
De realisatiestrategie is voorts gericht op het opzetten en verzorgen van een stimuleringskader. Kernwoorden
hiervoor zijn: faciliteren, stimuleren en ontzorgen.
Omdat een deel van de projectvoorstellen betrekking heeft op landbouwgronden en particuliere tuinen is
gezocht naar mogelijkheden om bewoners en boeren hierbij te faciliteren en te ondersteunen. Het Brabants
Landschap is bereid om dit voor boeren en burgers te verzorgen. Zij kunnen daarbij tegen zeer sterk
gereduceerde tarieven plantgoed leveren of de realisatie van maatregelen subsidiëren. Met de inmiddels
verkregen subsidies van de gebiedscommissie Wijde Biesbosch en de gemeente Oosterhout kan deze
doelstelling worden bereikt.
Voor de langere termijn zijn er wellicht mogelijkheden voor een vergoedingsregeling voor groen en natuur op
agrarische gronden. Een dergelijk stimuleringskader kan de volgende aspecten omvatten:
• Beheersvergoedingen voor aanplant en onderhoud van groen in het cultuurlandschap. Stichting Het
Noordbrabants Landschap kan hierin adviseren. Met dergelijke vergoedingen heeft men in West- Brabant
goede ervaringen (bijv. in de gemeente Etten-Leur);
• Het benoemen van een coördinatie- dan wel aanspreekpunt (bijv. bij de stichting Het Noordbrabants
Landschap en/of bij de stichting De Heilige Driehoek), om bewoners en gebruikers niet alleen te
enthousiasmeren en om betrokkenheid te genereren, maar vooral om ook tot uitvoering van ideeën en
plannen te komen;
• Daarnaast zal er ook duidelijkheid moeten komen hoe bewoners en gebruikers (veelal boeren) eventuele
schade of inkomstenderving die door de uitvoering van maatregelen ontstaan vergoed krijgen4. Het is echter
logisch om dit te integreren in overeenkomsten bij de beheersvergoedingen.
De provincie Noord-Brabant heeft recent een eigen Stimuleringskader Groen-blauwe diensten opgesteld,
gericht op aanleg, onderhoud en inzet van grond.
Een aparte mogelijkheid is om binnen de Heilige Driehoek één of meerdere ondernemers enthousiast te krijgen
om hier op natuurvriendelijke wijze agrarische produkten te verbouwen. Gedacht wordt aan het produceren en
vermarkten van ‘kloostergroenten en -fruit’, dat bij voorkeur ook in deze regio wordt afgezet. Produktie hiervan
kan op de landbouwgronden in het landbouwgebied, maar is eventueel ook toepasbaar binnen de kloosterterreinen. Voorwaarde is dan dat die ondernemer(s) ook de inrichting en het onderhoud van het landschap (en
eventueel delen van kloostertuinen) voor hun rekening nemen. Op die manier worden de kloosters ontzorgd èn
wordt een bijdrage geleverd aan herstel van het gebiedseigen landschap.
Een andere mogelijkheid is om sponsors te vinden, waaronder Oosterhoutse bedrijven, die delen van de
uitvoering van de plannen financieren.
Op langere termijn, buiten de ontwikkelingstermijn van deze visie, dienen de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een landgoed in ogenschouw te worden genomen. Potentieel is met name het zuidelijke
gebied hiervoor interessant.

4

Dit is wat anders dan de planschaderegeling in het bestemmingsplan.
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De Stichting Heilige Driehoek zal in afzonderlijk overleg met de kloosters en Chemin Neuf de wensen en
mogelijkheden voor de gronden en tuinen binnen de kloosterterreinen bespreken. Dit is niet verder bij dit
Groenplan betrokken.
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6 PROJECTVOORSTELLEN
6.1 Overzicht van de projectvoorstellen
Voornoemde uitgangspunten en streefbeelden vormen
de basis voor concrete projectvoorstellen die de
komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Sommige
voorstellen kunnen direct opgepakt worden, andere
vragen nog wel om nadere uitwerking en afstemming.
De volgende projectvoorstellen zijn opgesteld en
uitgewerkt:
1. Groen en landschap Veerseweg
2. Mariakapelleke en ‘t Helleke
3. Groen, landschap en beleving Pieter Koolenstraat
4. Westrand: duidelijke entrees en groenbeeld Abdis
van Thornstraat
5. Park- en groenzone langs de Hoogstraat
6. Groenzone langs de A27
7. Natuur en landschap langs de Kloosterdreef en de
kloostergracht
8. Kansen herstel watersysteem (in gehele gebied; niet
op kaart)
9. Landschap ten westen van de Leijsendwarsstraat
10. Robuust groen tussen Leijsenstraat en Hoogstraat
11. Kloostertuin en cultuurlandschap van de
Paulusabdij
12. Landschap ten zuiden van de Paulusabdij
13. Landschap en natuur op particuliere tuinen, erven
en terreinen (in gehele gebied; niet op kaart)
14. Stimuleringskader: aanleg- en beheersvergoedingen
(in gehele gebied; niet op kaart)
15. Toeristisch-recreatieve afwerking (in gehele gebied;
niet op kaart)
16. Groenbeheersplan (in gehele gebied; niet op kaart)

2.
1.
3.

4.

6.
7.
9.
4.
10.

5.
11.

12.

6.

Overzicht van de ligging van de projectvoorstellen

6.2 Kostenoverzicht en kostenverdelingen, planningen en prioriteiten
Op de volgende pagina wordt per projectvoorstel in een overzicht de kosten, kostenverdelingen, trekker, de
uitvoerbaarheid op korte termijn en de mogelijkheden voor de planning op de korte weergegeven.
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BIJLAGE 1. Aandachtspunten, kansen en problemen
1. Kernkwaliteiten
 Het gebied ligt opgesloten tussen de bebouwde kom van Oosterhout en de A27. Dit vergroot de stedelijke
druk, met het risico van verdere verdichting, verlies van doorkijkjes en belevingswaarde en verlies van de
agrarische gebruikswaarde (als basis van het agrarische cultuurlandschap);
 De ontwikkelingsvisie van de gemeente gaat uit van een ‘stadskloostergebied’ en richt zich op beslotenheid
vanaf de A27;
 Ook ligt de Heilige Driehoek vanaf de Abdis van Thornstraat ‘verstopt’. De lange, kale en nieuwe stenen muur
tussen de OLV-abdij en de Abdis van Thornstraat geeft geen indruk van de historische waarde van het
achterliggende gebied en is letterlijk en figuurlijk een scheiding. Er is ook geen routeaanduiding en de
bestaande entrees ‘lokken’ niet om dit gebied te bezoeken;
 Door een gerichte communicatie/PR met de bewoners en gebruikers in dit gebied kan een vergroting worden
bereikt van draagvlak en betrokkenheid van lokale bewoners en gebruikers (o.a. de boeren, de volktuinen)
over de gebiedsidentiteit. Dit kan zich mede uiten in het toepassen van inheemse beplantingen en streekeigen
groenstructuren in particuliere tuinen, langs akkerranden, etc.. Het beschikbaar stellen van een subsidie
en/of middelen uit een stimuleringsfonds voor inrichting en beheer kunnen daarbij helpen;
 Groene en recreatieve inpassingen vergroten de beleefbaarheid en educatiewaarde (zoals bij het MEK, de
begraafplaats, het uitzetten van wandelroutes, een gebiedsbrochure, verzorgde excursies, etc.).

2. Reliëf, bodem en water
 Enkele percelen zijn geëgaliseerd, maar in het grootste deel van het gebied kunnen nog steeds de oude
esdekken als bolvormige akkers worden herkend. Visuele herkenning van deze basiskwaliteit vraagt echter
wel om enige ervaring. Publieksgerichte acties hiervoor zijn wenselijk (bijv. een aanduiding in een folder
en/of wandelroute, gebruik van infopanelen of kunstvormen).
 Door de zandige bodem en de relatief hoge ligging zijn er goede mogelijkheden voor waterconservering in het
plangebied, met name op de hogere gronden. Dit kan door het plaatsen van stuwen en/of door sloten te
verondiepen.
 De noodzaak voor de onderbemaling is onduidelijk. Nadere afstemming hierover met de betreffende boeren,
de gemeente, het waterschap en de Paulusabdij dient plaats te vinden.
 Door het gerioleerde gebied wordt schoon regenwater met vuil rioolwater gemengd en gezamenlijk
afgevoerd. Afkoppeling en infiltratie van dit regenwater draagt bij aan waterconservering en een herstel van
het (grond)watersysteem als basis voor landschap en natuur.
 Deze afkoppeling kan ook op kleinere schaal binnen het gebied worden toegepast, zoals de afzonderlijke
kloosters of zelfs de woonhuizen. De OLV-abdij kan daarbij afkoppelen op de nieuwe vijver.
 De planvorming voor de uitbreiding van de begraafplaats aan de Veerseweg biedt kansen om een deel van het
rulletje weer enigszins zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door dit als een infiltratielaagte (wadi) af te werken
en de huidige en nieuwe gebouwen van de begraafplaats/crematorium in dit vrml. rulleke af te koppelen.

3. Grondgebruik
 De continuering en eventueel verdere bundeling van agrarische activiteiten is een punt van aandacht en
voorkomt verrommeling en versnippering van het landschap;
 De volkstuinen bieden een rommelige indruk, er is nu geen binding met de lokale gebiedswaarden. Opgave is
om dit complex beter in het gebied in te passen;
 Het glastuinbouwbedrijf past eigenlijk niet in de landschappelijke (landelijk-historische) hoofdkoers die
voor dit gebied is uitgezet. Aandacht voor landschappelijke en groene inpassingsmaatregelen kan het
verstorende effect van dit glas verzachten;
 In het historische landschap van de 19e eeuw waren diverse zandpaden aanwezig, deze zijn nu verdwenen. Er
is wel behoefte aan een betere beleving van het gebied door o.a. wandelen, zowel voor een ommetje van lokale
bewoners als een aaneengesloten wandelroute voor externe bezoekers. Dit kan o.a. door herstel van oude dan
wel inpassing van nieuwe -onverharde- wandelpaden. Een brochure met routes vergroot de recreatieve
toegankelijkheids- en belevingswaarde;
 Veranderingen in grondgebruik en eigendom bieden kansen voor inpassing en/of herstel van groen, natuur en
landschap. Zo zijn plannen in voorbereiding voor uitbreiding van de begraafplaats. Ook nieuwe
ontwikkelingen rondom De Koppelpaarden en de wens voor verplaatsing van het tuincentrum Van Leijsen
bieden kansen.

4. Natuur en landschap: ecologische structuren, biotopen en soorten
 Geholpen door de grondwaterstandverlaging en stikstofdepositie bestaan de bermen en langs de oevers nu
vooral uit opgaande ruigt met vooral brandnetel. Landschappelijk en qua beleving niet fraai, ecologisch
beperkt van waarde.
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 Diverse groenstructuren bieden weinig waarde voor landschap en natuur: laurier, dennen
 Beleidsmatig: opname kloostergebied als GHS in provinciale Structuurvisie en kloosterbos Paulusabdij en
OLV-abdij als EHS
 Aandacht voor betere ecologische verbindingsmogelijkheden met de omgeving;
 Oevers zijn veelal (zeer) steil en op veel plaatsen van een beschoeiing voorzien. Dit stabiliseert de oever, maar
belemmert een goede relatie tussen natuur van water en land
 Ecologische doelsoorten benoemen voor inrichting en beheer van water en groen;
 Kans: invulling aan de visie voor natte ecologische verbindingslinten, door waterconservering en door het
aanleggen van poelen en flauwe oevers langs de sloten
 Kans: meer invulling aan droge ecologische verbindingslinten, met name in centrale deel: meer
hagen/bermen/beplantingslinten
 De ommuring van de kloosters vormt een belemmering voor migratie/uitwisseling van soorten
 Onderdelen:
- laurierhaag en dennenhaag omzetten in struweel/bosstrook
- onderhoud en herinplant bestaande groenstructuur Leijsenakkers: amerikaanse vogelkers verwijderen,
struiken en enkele populieren aanplanten;
- herstel hagenstructuren van kloosterakkers zuidelijk van St.Catharinadal

5. Natuur en landschap: kwaliteit van het groen
 In het algemeen wordt het bestaande groen (meidoornhagen, oude knotbomen in bosstroken, struweelzones)
te weinig onderhouden. Daardoor treedt verbossing en verdichting op en soortverarming van de kruid- en
struweellaag. Het opzetten van een gedetailleerd groenbeheersplan is wenselijk;
 Diverse delen (bermen, groenstructuren) verwilderen en verruigen => meer aandacht voor beheer: via
beheersplan afspraken over taken, uitvoering, financiering;
 De laanbeplanting van de Kloosterdreef niet te hoog opkruinen, het huidige sfeervolle besloten ‘tunneleffect’
is gebaat bij deze relatief lage snoeihoogte;
 Betrekken bewoners bij ‘landschappelijk en ecologisch tuinieren’: inrichting met vooral inheemse beplanting
van particuliere tuinen en de oeverzone langs het rulleke + adviezen over beheer. Aanspreekpunt/adviseur
(bij gemeente?) benoemen;
 Veel bomen, vaak ook monumentale bomen, zijn kwalitatief matig tot redelijk en vragen om maatregelen.
 Meer specifiek kan het volgende worden aangegeven:
o De jongere laanbeplantingen, zoals langs de lindes langs de Kloosterdreef, de zomereiken langs de
Leijsendwarsstraat en de bomen langs de Veerseweg, zijn over het algemeen kwalitatief goed;
o De monumentale zomereiken (geplant in 1920) rondom St.Catharinadal worden door de gemeente op
inspectieformulieren uit 2003 als redelijk tot matig en goed gekwalificeerd. Als belangrijkste schade wordt
kroonsterfte genoemd, als (urgente) beheersmaatregel is snoei aangegeven. Visueel valt in elk geval de kale
kroon bij vele eiken erg op. De oorzaak van deze kroonsterfte kan liggen in de combinatie tussen ouderdom
en fluctuaties in de waterpeilen. Naast snoeibeheer is aandacht voor de bodemkenmerken (vocht, lucht,
voedingsstoffen) van belang;
o De leilindes langs de Zandheuvel kennen vaak een beschadigde bast, maar de kwaliteit is goed;
o De laanbeplanting met zomereiken langs de Monnikendreef is redelijk tot goed. Plaatselijk is aandacht
voor het snoeibeheer (dood hout) gewenst;
o De diverse meidoornhagen langs ’t Helleke en de Hoogstraat hebben een meer aangepast beheer nodig:
meer terugsnoei gericht op verdichting en soortenrijkdom;
o De doorgeschoten knotbomen (essen, wilgen) langs de Pieter Koolenstraat terugknotten;
o Het plantsoen tussen de Hoogstraat en de muur van de Paulusabdij gedeeltelijk terugsnoeien, gericht op
meer licht;
o De opslag van acacia’s in de bermen langs de Monnikendreef verwijderen;
o De verdichting met struweelopslag langs de muur van de OLV-abdij langs de Kloosterdreef in diverse fasen
terugsnoeien;
o Verwijderen van amerikaanse vogelkers in de bosstrook tussen de Hoogstraat en de Leijsenstraat en
aanplant van (ratel)populieren in de huidige opengevallen ‘gaten’;

6. Beleving van de Heilige Driehoek
 Diverse rommelige landschapsbeelden, zoals vanaf de Pieter Koolenstraat op enerzijds de vervallen tribune en
oude sportvelden en anderzijds op de lelijke rand (Laurierhaag, kunststof oeverdoek) van Van Leijsen. Ook
het glastuinbouwbedrijf aan de Hoogstraat en de volkstuintjes vragen om landschappelijke inpassingen;
 Plaatselijk ruige, monotone bermen met overwegend brandnetels;
 De betonschutting van de OLV-abdij zal door velen als lelijk worden ervaren. Toch is deze van historisch
belang, omdat het één van de eerste betonschuttingen van ons land is. Dit moet aan ‘het publiek’ worden
uitgelegd;
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 Wirwar van oeverbeschermingsmaterialen van particuliere tuinen langs het rulletje aan de Leijsenstraat,
zodat geen eenheid en structuur wordt herkend;
 Herstel van (meer) besloten karakter van oude paden, zoals de Pieter Koolenstraat;
 Groenstructuur langs met name de Leijsenstraat geeft wel een ‘groen beeld’, maar versterking hiervan door
meer eenheid in dit groen en minder soorten verhardingen van de oevertaluds van het rulleke creëert meer
samenhang;
 Goede en ‘lokkende’ entrees maken: o.a. door groen, bebording, kunstobjecten;
 MEK of andere locatie mede uitrusten als informatiecentrum voor dit gebied, gecombineerd met ruimte voor
vergaderingen, conferenties, lezingen, etc.;
 Plaatsen van ‘attenderende’ kunstobjecten, die de focus van de bezoeker moeten sturen op lokale bijzondere
uitzichten of lokale kenmerken;
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BIJLAGE 2. GRONDWATERSTANDGEGEVENS PEILBUIS 1, 2 EN 3
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BIJLAGE 3. OVERZICHT INHEEMSE BOOM- EN STRUIKSOORTEN
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