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Samenvatting gespreksagenda Heilige Driehoek

Waarom deze agenda?

Een reeks bouwplannen heeft het afgelopen jaar geleid tot onrust in het gebied en daarbuiten.
Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe actuele visie op het gebied. Die visie moet zijn plek krijgen in 
zowel de toekomstige omgevingsvisie als het toekomstige omgevingsplan. Deze plannen vervangen 
de huidige structuurvisie en het bestemmingsplan. Die plannen moeten wettelijk in dialoog met de 
omgeving en belanghebbenden tot stand komen. 
Met deze gespreksagenda willen de Stichting Heilige Driehoek proactief een bijdrage leveren aan 
die dialoog. Wij gaan graag in gesprek met gemeente, bewoners en andere belanghebbenden en 
geïnteresseerden om het gebied een duurzame toekomst te garanderen waarin de bijzondere waar-
den van het gebied beschermd worden. Beschermen betekent niet dat er niets mag gebeuren in het 
gebied. Het betekent wel dat nieuwe ontwikkelingen rekening moeten houden met die waarden en 
duidelijk kwaliteit moeten toevoegen.

De Heilige Driehoek in het kort

De Heilige Driehoek is een Rijks Beschermd Stadsgezicht aan oostkant van Oosterhout. Het gebied 
ligt op de overgang van de hoge zandgronden naar de lagere kleigronden en kent een lange ge-
schiedenis als agrarisch gebied. De drie monumentale kloosters met hun besloten tuinen, de open 
weilanden en historische boerderijen en wegen maken het een uniek gebied.  
De hogere zandgronden wateren af op de lagere polders via kleine afwateringsgeulen: de rullekes. 
Sommige zijn nog steeds aanwezig in het gebied, in gekanaliseerde vorm. 
 
De gemeente Oosterhout is ontstaan uit drie vruchtbare akkercomplexen. Het gebied Leijsenakkers 
is een van de laatste restanten van dat historisch nederzettingsgebied. Vanaf de brons- en ijzertijd is 
er in het gebied gewoond. Van de acht middeleeuwse Oosterhoutse slotjes stonden er twee in de 
Leijsenakkers. In 1647 vestigden de zusters Norbertinessen zich in het slotje De Blauwe Camer en 
ontstond daar het klooster Sint-Catharinadal. 
In 1901 kochten de uit Frankrijk afkomstige zusters benedictinessen het landhuis Vredoord en 
stichtten daar de Onze Lieve Vrouwe Abdij. In 1906 is aan de Hoogstraat door eveneens uit Frankrijk 
afkomstige benedictijnen De Sint-Paulusabdij gesticht. De drie kloosters grensden aan elkaar en al 
snel werd het gebied ‘de Heilige Driehoek’ genoemd. 
Het landelijk karakter van het gebied bleef behouden, tot het aan het eind van de 20e eeuw het 
gebied onder grote druk kwam te staan. De kloosterordes kampten met krimpende ledentallen 
en hadden moeite de agrarische bedrijvigheid voort te zetten. In diezelfde tijd nam ook het aantal 
agrarische bedrijven in het gebied af en nam de aandacht van projectontwikkelaars voor het gebied 
toe. Het gebied kwam in beeld voor woningbouw en allerlei andere functies, zoals een golfbaan, 
leisurecentrum of tuincentrum. 

In 2000 is de stichting De Heilige Driehoek opgericht, met als doel het waardevolle gebied voor de 
toekomst te behouden. In 2006 is het gebied aangewezen als beschermd stadsgezicht. De gemeen-
te Oosterhout heeft deze bescherming (zoals wettelijk voorgeschreven) in het bestemmingsplan 
Leijsenakkers in 2009 vastgelegd. 
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Bijzondere waarden in het gebied

De Heilige Driehoek is een uniek gebied met vele bijzondere waarden. De belangrijkste zijn:
•  het historisch wegen- en nederzettingspatroon met weilanden, akkers en watergangen;
•  de ruimtelijke context van drie kloosters met ommuurde tuinen, kloosterboerderijen en werk-

plaatsen;
•  de middelhoge archeologische verwachtingswaarde;
•  het grote aantal Rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden;
•  de grote architectonische waarde van de kloosters:
 - Sint Catharinadal als oudste klooster, met verschillende uitbreidingen
 -  Sint-Paulusabdij als een van de hoogtepunten van benedictijner architect Dom Bellot en gas-

tenhuis van Dom Hans van der Laan (grondlegger Bossche School)
 - Onze Lieve Vrouwe Abdij in neogotiek en uitbreiding in Bossche School
•  het landschap dat natuur tot aan het centrum van Oosterhout brengt:
•  het agrarisch cultuurlandschap met houtsingels, heggen, struwelen, oude knotbomen, sloten, rul-

lekes en bolle akkers. Dit vormt een goed leefgebied voor veel planten- en diersoorten. De besloten 
kloostertuinen met hun bostuinen, boomgaarden, en lanen vullen dit met een eigen karakter aan:

•  de aanwezigheid van bijzondere diersoorten als zeldzame vleermuizen, buizerd, torenvalk, 
steenuil en het ijsvogeltje.

•  de beleving van het gebied dat uitnodigt tot rust en bezinning:

Maatregelen voor bescherming en verbetering

De Stichting Heilige Driehoek wil het gebied niet op slot zetten. Een gebied moet zich kunnen ontwik-
kelen. Het is uiterst belangrijk dat de bijzondere waarden van het gebied behouden blijven en er alleen 
ontwikkelingen plaatsvinden die kwaliteit toevoegen. Met de volgende maatregelen is dat mogelijk:
•  goede beschrijving en bescherming van het gebied in gemeentelijke plannen, zoals de omge-

vingsvisie en het omgevingsplan;
•  een beeldkwaliteitsplan voor het gebied, gekoppeld aan het bestemmingsplan of omgevings-

plan, dat gericht is op maximaal behoud van Rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbe-
palende panden en ensembles; 

•  initiatieven krijgen een kwaliteitskader: daarin staat dat zij moeten bijdragen aan de historische, 
landschappelijke, natuurlijke en belevingsdoelen van de Heilige Driehoek;

•  geen verdere verdichting van de bebouwing in het gebied;
•  bescherming van oude kavelpatronen, zichtlijnen, groensingels, en boompartijen;
•  goed onderhoud aan monumentale bomen, houtwallen en boompartijen;
•  behoud van de bestaande wegen en paden met klinkers en kinderkopjes, geen verbreding van 

wegen en paden;
•  het gebied (auto)verkeersluw houden;
•  parkeren op eigen terrein, waar dat echt niet kan (bijvoorbeeld Hoogstraat en Zandheuvel) moet 

een passende oplossing komen;
•  herinrichting van de Hoogstraat als belangrijke entree. Als de N629 klaar is kan de Hoogstraat 

worden heringericht, passend bij de sfeer van het gebied:
 -  geen doorgaande route voor auto’s
 -  versterking van het groene karakter 
 -  veilige route voor fietsers en wandelaars
 -  goede en veilige ontsluiting van de wijk
 -  het dierenweitje langs de kloostermuur (OLV Abdij) kan betere invulling krijgen met meer 

groen, bijvoorbeeld bijenlint
•  de Zandheuvel is een belangrijke entree van het gebied. Hier vraagt vooral de inpassing van de 

supermarkt op de hoek Abdis van Thornstraat / Zandheuvel aandacht;
•  het onderhoud van het groen kan milieuvriendelijker met meer maatwerk;
 -  gefaseerd maaien
 -  vlinder- en bijvriendelijk
 -  geen chemische bestrijdingsmiddelen
•  herstel van het watersysteem en verdroging tegengaan.
 -  afkoppelen van woningen en kloosters
 -  rullekes meer zichtbaar maken.

1. Aanleiding

Per 1 januari 2021 zal, zoals het zich laat aanzien, de Omgevingswet van kracht worden. Als gevolg 
daarvan zal een nieuwe Omgevingsvisie en daarna een Omgevingsplan door de gemeente Ooster-
hout moeten worden opgesteld. 
Het gebied de Heilige Driehoek zal in beide beleidsplannen een bijzondere plaats moeten innemen: 
het betreft immers een van de drie Rijksbeschermde dorpsgezichten die Oosterhout rijk is. De bij-
zondere waarden van deze gebieden zullen daarin moeten worden veiliggesteld.
Tot het inwerking treden van de Omgevingswet is een overgangsregeling van kracht, waarin de 
Rijksbeschermde gezichten hun bescherming behouden zoals vastgelegd in de Monumentenwet 
1988 en de daarin bedoelde Bestemmingsplannen.
Met deze gespreksagenda willen we in gesprek komen om aan de nieuwe Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan, voor zover het De Heilige Driehoek betreft, een bijdrage te leveren.

2. De Heilige Driehoek 

De Heilige Driehoek is de naam van het Rijksbeschermd Dorpsgezicht, gelegen aan de oostkant van 
de stad Oosterhout. Het dankt zijn naam aan de drie functionerende kloosters die hier grenzend aan 
elkaar gelegen zijn: Sint-Catharinadal, de Sint-Paulusabdij en de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Behalve de 
kloosterterreinen maakt ook De Leijsenakkers deel uit van het beschermd gebied. Samen vormen zij 
een ensemble met een geheel eigen karakter. Het is een uniek gebied in Nederland en ver daarbuiten.
(Bron: Toelichting tot het besluit tot aanwijzing)
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3. De Leijsenakkers

De Heilige Driehoek is van oorsprong een agrarisch gebied. Het maakt deel uit van de Leijsen Akkers, 
een van drie vruchtbare akkercomplexen waaruit de stad Oosterhout is ontstaan. De stad Oosterhout 
is inmiddels over een groot deel van dit akkercomplex uitgegroeid. Het gebied de Leijsenakkers is een 
van de laatste restanten van het historisch nederzettingsgebied. (Bron: Niko Dijk, Karel Leenders)
De Leijsen Akkers waren al in de brons- en ijzertijd bewoond. De nog aanwezige blokvormige ak-
kers zijn als eerste ontgonnen; ze waren vanaf de prehistorie in gebruik. Uit de 2e eeuw zijn vier in-
heems-Romeinse boerderijen opgegraven, en uit archeologisch onderzoek ter plekke blijkt dat ook 
in de Middeleeuwen het gebied al als agrarisch gebied in gebruik was. 
(Bron: opgravingen bij Muldersteeg (ROB 1985/1991), en meer recent bij de Begraafplaats, OLV Abdij, Sint- 

Catharinadal, De Koppelpaarden, de Tuinen van Leijsen)

Het nu verdwenen slotje Tolloysen, dat in de Leijsenstraat stond, was in het midden van de 14e eeuw 
al in eigendom bij Willem van Oosterhout, de (bastaard)zoon van Willem van Duvenvoorde. (afbeel-
ding) Het slotje De Blauwe Camer dateert van het eind van de 14e eeuw. (afbeelding) Rond die tijd 
stond in de Leijsenstraat tenminste nog één aanzienlijk boerderijcomplex, in eigendom van Hendrik 
Montens uit Breda. (afbeelding) Verschillende andere (nog aanwezige) boerderijen in het gebied 
hebben een nog 16e of 17e eeuwse kern.
De Leijsen Akkers liggen op de strook die de overgang markeert van de hooggelegen zandgronden 
ten zuiden van Oosterhout naar de laaggelegen veen- en kleigronden ten noorden daarvan. Over 
korte afstand bedraagt het hoogteverschil hier drie tot vier meter.

De hooggelegen zandgronden (heide) waren tot de 20e eeuw voornamelijk in gebruik voor het 
weiden van schapen, het oogsten van buntgras en het steken van plaggen voor bemesting. Bij de 
aanleg van het industrieterrein Everdenberg werden de restanten van een schaapskooi gevonden, 
die dateert uit de 16e eeuw of eerder. (illustratie)
De hooggelegen zandgronden waterden af op de lagergelegen polders via kleine snelstromende af-
wateringsgeulen, die in deze regio bekend staan als rullekes. Zij zijn nog altijd, zij het gekanaliseerd, 
in het gebied aanwezig. Zij voorzien o.a. de slotgracht van Sint-Catharinadal van water.

4. Ontwikkeling tot Heilige Driehoek

In deze overgangszone ontwikkelden zich in de late Middeleeuwen een aantal grote boerderijen, de 
zgn. Slotjes. Oosterhout telde er acht. Slotje De Blauwe Camer en het inmiddels verdwenen slotje 
Tolloysen stonden in de huidige Heilige Driehoek. Sinds 1647, toen zij zich vanwege godsdiensttroe-
belen niet in Breda konden handhaven, hebben de zusters norbertinessen hun klooster Sint-Catha-
rinadal gevestigd in slotje De Blauwe Camer. 
In 1823 kocht de vermogende Oosterhouter Louis Laurent een aantal percelen zaailand die grens-
den aan Sint-Catharinadal. Hij bouwde daar het buitenhuis Vredeoord (illustratie), in combinatie 
met een kostschool. Rond 1900 werd de kostschool gesloten. In 1901 is Vredeoord gekocht door de 
zusters benedictinessen, afkomstig uit het Franse Wisques. Zij brachten hier de Onze Lieve Vrouwe 
Abdij tot bloei.

In 1906 kochten de benedictinessen een perceel grond aan de Hoogstraat, grenzend aan hun eigen 
terreinen, voor de stichting van de Sint-Paulusabdij, die bemand zou worden door de ook uit Wisques 
afkomstige benedictijnen. Zowel de benedictijnen als de benedictinessen moesten Frankrijk verlaten 
vanwege antiklerikale wetgeving.
In de volksmond was er daarna al snel sprake van de ‘Heilige Driehoek’.

5. Ontwikkeling in de 19e en 20e eeuw

De norbertinessen, de benedictijnen en de benedictinessen voorzagen tot in hun levensonderhoud 
onder andere door middel van landbouw en agrarische nijverheid. 
Dat paste naadloos in het gebied van de Leijsen Akkers, al eeuwenlang een agrarisch gebied.
Naast de landbouw waren vooral de benedictijnerkloosters actief op het gebied van kunst (archi-
tectuur, muziek, schilderkunst) kunstambachten en restauratie van kunstobjecten en middeleeuwse 
handschriften. Sint-Catharinadal heeft vanaf 1953 een Kunstatelier waarin met name antieke boe-
ken werden gerestaureerd.
In het laatste kwart van de 20e eeuw kwamen de boerenbedrijven van de kloosters onder druk te 
staan: enerzijds door steeds complexere wet- en regelgeving als mest- en melkquota, anderzijds ook 
vanwege de schaalgrootte van de bedrijven en de teruglopende capaciteit van de kloosters om met 
eigen man- en vrouwkracht de boerderijen te runnen. De boerderij van de Sint-Paulusabdij werd 
verpacht; de landbouwgronden van de beide andere kloosters verhuurd.
Vanaf die tijd liep ook het aantal andere agrarische bedrijven in de Heilige Driehoek terug, maar de 
nog aanwezige bedrijven kenden enige uitbreiding, of zij kregen een andere agrarische bestem-
ming (MEK, volkstuinencomplex). Zo bleef het totale areaal en daarmee het kleinschalig agrarische 
en groene karakter in stand.
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6. Ontwikkelingen in de 21e eeuw

Tegen het eind van de 20e eeuw kwam het gebied onder sterke druk te staan: zowel het aantal boe-
renbedrijven als het aantal kloosterlingen liep terug. Gemeente en projectontwikkelaars zagen in 
de aanwezige gronden mogelijkheden voor woningbouw (o.a. in de kloostertuin van de OLVabdij) 
en andere activiteiten, als bijvoorbeeld een groot tuincentrum, of een leisurecentrum dan wel een 
sportcomplex of golfbaan op het terrein van de Sint-Paulusabdij. In 2000 is de stichting De Heilige 
Driehoek opgericht die zich ten doel stelde dit waardevolle gebied voor de toekomst te behouden. 
De stichting nam contact op met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, teneinde het 
gebied te laten aanwijzen als Rijksbeschermd Stadsgezicht, en een aantal andere kloostergebou-
wen van de Sint-Paulusabdij op de Rijksmonumentenlijst te laten plaatsen. De stichting leverde de 
daarvoor benodigde onderbouwing aan.
In september 2002 publiceerde de Rijksdienst de ‘Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het 
beschermd dorpsgezicht De Heilige Driehoek, gemeente Oosterhout ex artikel 35 Monumentenwet 
1988’.

De gemeente Oosterhout besloot medewerking te verlenen aan de aanwijzing. Als uitvloeisel daar-
van diende, in overeenstemming met art. 36 van de Monumentenwet 1988  een Bestemmingsplan 
te worden opgemaakt waarin de beschreven waarden worden beschermd. ‘Doel van de aanwijzing 
is de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwa-
liteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkeling van het 
gebied.’ De beschreven waarden in het aanwijzingsbesluit dienen daarbij als uitgangspunt. 
In 2004 publiceerde de Gemeente Oosterhout een ‘Visie De Heilige Driehoek’ als opmaat en vooront-
werp voor het op te stellen bestemmingsplan. Deze visie geeft de gewenste koers die de gemeente 
voor ogen had, maar heeft geen formele juridische status.
In 2006 is het gebied aangewezen als Rijksbeschermd dorpsgezicht. 
In 2009 kwam het ‘Bestemmingsplan Leijsenakkers’ tot stand , waarin voor De Heilige Driehoek de 
te beschermen waarden (overigens minimaal) zijn vastgelegd. Na inbreng van de Rijksdienst en de 
Provincie en verschillende belanghebbenden werden de mogelijkheden voor woningbouw in het be-
stemmingsplan ten opzichte van de Visie (2004) teruggebracht. Het Bestemmingsplan had en heeft 
een wettelijk verankerde juridische status.
In 2003 zijn de landbouwgronden van de Onze Lieve Vrouwe Abdij getransformeerd tot een land-
schapstuin, die in 2012 van de Minister van Economische Zaken de status van Landgoed kreeg.
Het landbouwbedrijf van de Sint-Paulusabdij is opnieuw verpacht en in 2015 uitgebreid met een am-
bachtelijke kaasmakerij.
In 2015 nam Sint-Catharinadal het besluit om haar gronden te transformeren tot een wijngaard, die 
inmiddels is gerealiseerd.
Tot ongeveer 2017 is het bestemmingsplan actief gehandhaafd. Daarna nam het gemeentebestuur bou-
winitiatieven op plaatsen waar dat krachtens het bestemmingsplan onmogelijk was, weer in behande-
ling. Daarmee kwamen de te beschermen waarden van het gebied opnieuw onder druk te staan. 
In 2019 veroorzaakte dit grote onrust en commotie onder bewoners van het gebied en de Stichting De 
Heilige Driehoek, waaraan zowel in reguliere en andere vergaderingen als in de pers uiting is gegeven. 
Op 17 september werd een motie van de VVD aangenomen, die alle ontwikkelingen die in strijd waren 
met het Bestemmingsplan 2019, on hold zette tot een nieuwe omgevingsvisie gereed zou zijn.

7. De te beschermen waarden van het gebied

Archeologisch
Het gehele gebied kent een hoge tot middelhoge verwachtingswaarde.
(Bron: Aanwijzingsbesluit; Culturele Waardenkaart Noord-Brabant)

Historisch-geografisch
Van belang is het historisch wegen- en nederzettingspatroon en de deels bewaard gebleven klein-
schalige agrarische structuur op de Leijsenakkers. 
Belangrijk is ook de goed bewaarde ruimtelijke context van de drie kloostergemeenschappen, met 
inbegrip van de ommuurde tuinen, kloosterboerderijen, -landerijen en werkplaatsen. Ze zijn van 
grote betekenis, omdat de aanleg ervan direct verband houdt met de aard van het kloosterleven. De 
drie kloosters zijn alle drie gebouwd voor een contemplatieven orde waarin de nadruk lag op gebed 
en bezinning, iets wat het best in afzondering en stilte kan gebeuren. En die rust en stilte van deze 
omgeving is juist ook weer een bijzondere waarde voor de natuur en de uitstraling van het gebied 
voor bezoekers.
(Bron: Aanwijzingsbesluit)

Architectonisch
Het gebied kent  een groot aantal Rijks- en Gemeentelijke Monumenten alsook een groot aantal beeld- 
bepalende panden.
Alle drie de kloosters en hun bijgebouwen zijn van groot architectonisch belang: Sint-Catharinadal 
als een van de oudste Slotjes van Oosterhout, inclusief zijn uitbreidingen uit de 18e, 19e en 20eeeuw.
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De Sint-Paulusabdij is een van de 
mooiste en bijzonderste scheppin-
gen van de benedictijner architect 
Dom Bellot. Het gastenhuis van de 
Sint-Paulusabdij is een van de vroeg-
ste ontwerpen van Dom Hans van 
der Laan, een van de grondleggers 
van de Bossche School. De klooster-
tuin van de Sint-Paulusabdij maakt 
nadrukkelijk onderdeel uit van het 
monument. 
De Onze Lieve Vrouwe Abdij kent een 
neogotisch deel en een deel in de stijl 
van de Bossche School. Hun gasten-
huis is eveneens Bossche School. Het 
complex is aangewezen als Land-
goed. (Bron: Aanwijzingsbesluit; besluit 

Landgoed: dd 8-8-2012 Ministerie van 

Economische Zaken)

Stedenbouwkundig
Het huidige ensemble: de drie kloos-
ters én de Leijsenakkers gezamenlijk, 
is een geheel dat uniek is in Neder-
land. (Bron: Aanwijzingsbesluit)

Sociaal-ruimtelijk
Door de bijzondere bestemming van 
het kerngebied – drie functioneren- 
de kloostergemeenschappen – en 
een relatief geïsoleerde ligging, heeft 
de Heilige Driehoek een volstrekt ei-
gen karakter behouden, dat naast 
visuele kwaliteiten vooral bestaat uit 
een geheel eigen sfeer en belevings-
waarde, waarbij de begrippen rust en 
bezinning een sleutelrol spelen. De 
kloosterterreinen en het aangrenzen-
de landschap rond De Leijsenakkers 
sluiten in historisch, visueel en func-
tioneel op zicht goed op elkaar aan, 
waardoor een samenhangend geheel 
ontstaat met voldoende potentie om 
het bijzondere karakter van De Hei-
lige Driehoek te handhaven. (Bron: 

Aanwijzingsbesluit)

Flora en fauna
Juist in deze tijd, waarin de biodiver-
siteit landelijk maar ook in deze re-
gio en in dit gebied sterk onder druk 
staat, vormt de Heilige Driehoek een 
waardevol rust- en leefgebied voor 
veel planten- en diersoorten, waar-

onder meerdere beschermde soorten. Het landschap van de Heilige Driehoek brengt daarbij de 
natuur tot tegen het centrum van Oosterhout.
De waarden voor natuur in dit gebied hangen naadloos samen met de ontstaansgeschiedenis van 
dit cultuur- en kloosterlandschap. Het agrarisch cultuurlandschap is gedurende vele eeuwen ont-
staan door boerenhanden. Houtsingels, heggen, struwelen, oude knotbomen, gegraven sloten, ge-
kanaliseerde rullekes en bolle akkers (enken) bieden een prima leefgebied voor veel planten- en 
dierensoorten.
De invloed van de kloosters, met hun bostuinen, boomgaarden en lanen vormt hierin een aanvulling 
met een heel eigen karakter.
In de kloostertuinen kon zich een aparte flora en fauna ontwikkelen. Zowel de Sint-Paulusabdij 
als de Onze Lieve Vrouwe Abdij herbergen een stinzebos en vele stinzeplanten. Daarnaast zijn de 
rustige kloostertuinen een rust- en broedplaats voor vele vogel- vleermuis- en dierensoorten. De 
Sint-Paulusabdij herbergt een kolonie laatvliegers, een vleermuizensoort die weinig voorkomt in 
Noord-Brabant, naast dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen. De buizerd, de torenvalk en 
de steenuil zijn thuis in het Landgoed van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, net als het ijsvogeltje. De 
Kloosterdreef met zijn groen en zijn laanvormige beplanting vormt een belangrijke ecologische ver-
bindingszone tussen de tuinen, bossen en natuurwaarden van de Sint-Paulusabdij, Sint-Catharina-
dal en de Onze Lieve Vrouwe Abdij.
(Bron: Groen- en Beheersplan 2007; besluit Ministerie van Economische Zaken i.z. Landgoed O.L.V.Abdij)

8. Toekomstig behoud en ontwikkeling

Om een dergelijk waardevol gebied in al zijn karakteristieken te kunnen behouden, is concreet be-
leid nodig dat die waarden centraal stelt bij de vaststelling van de ontwikkelingskaders.
Dat sluit goed aan bij de Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie (vastgesteld 20-
01-2009), die stelt dat de cultuurhistorie betrokken moet zijn bij de planvorming, zodat archeologi-
sche vindplaatsen en cultuurhistorisch waardevolle structuren behouden kunnen blijven.
De Structuurvisie (vastgesteld 22-10-2013) stelt zich continuering van verbetering van kwaliteit, 
structuurversterking en het maken van een kwaliteitsslag ten doel.
In 2009 is, in overeenstemming met de toen geldende wetgeving, een bestemmingsplan opgesteld 
waarin de te beschermen waarden zo goed als toen mogelijk was, zijn vastgelegd.

9. Voorstellen concrete maatregelen

Archeologisch
Bij werkzaamheden waarin de ondergrond meer dan 50 cm diep wordt omgewoeld over een op-
pervlakte van meer dan 100 meter het doen van archeologisch onderzoek verplicht stellen. 
Dit is al staand beleid en kan dus gecontinueerd worden in overeenstemming met de daarvoor 
geldende Rijksregelingen en wetten. (Zie ook: https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ont-
wikkeling/monumenten-en-archeologie/)

Historisch-geografisch
Wij stellen voor dat in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan een samenhangende visie wordt 
opgenomen die rekening houdt met alle waarden in het gebied. Een visie die met de streek (inwo-
ners, stakeholders, Stichting Heilige Driehoek) en de gemeente wordt opgesteld, zoals dat ook past 
in de participatiedoelen van de Omgevingswet.
Minimaal wordt daarin opgenomen de bescherming die Bestemmingsplan 2009 biedt. Waar moge-
lijk wordt de structuur versterkt. Ontwikkelingen krijgen een kwaliteitskader mee waarin uitdrukke-
lijk vermeld wordt dat zij primair moeten bijdragen aan de historische, landschappelijke, natuurlijke 
en belevingsdoelen van de Heilige Driehoek.
Dat wil zeggen dat in onze visie in het gehele gebied geen verdere verdichting van de bebouwing 
kan worden toegestaan, dus géén uitbreiding van bouwvlakken en géén verhoging van nokhoogtes. 
De bescherming van oude kavelpatronen, zichtlijnen, groensingels en boompartijen zou gewaar-
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borgd kunnen worden door die in het nieuwe Omgevingsplan mee te nemen door middel van het 
opnemen van een aanlegvergunningenstelsel.
Actieve handhaving van de agrarische bestemmingen is een ander noodzakelijk uitgangspunt. Daar 
waar zich kansen voordoen stellen wij voor om in te zetten op het creëren van een biologische 
stadsboerderij of -tuinderij om ook kleine of versnipperde percelen ‘groen’ te houden. Voorkomen 
dient daarbij te worden dat daarbij opnieuw kassen of tunnels worden aangelegd. Een dergelijk 
voornemen is in lijn met visie die in Oosterhout 2030 door het gemeentebestuur is uitgesproken. 
De bestaande infrastructuur draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit en sfeer van het gebied en 
dient in onze visie zorgvuldig in stand te worden gehouden, dat wil zeggen het patroon van wegen 
en paden inclusief het bijzondere kinderkoppen- en klinkerplaveisel. Geen verbreding of aantasting 
van wegen, de daarbij horende fietspaden en beboming inbegrepen. Handhaving en goed onder-
houd van alle monumentale bomen, houtwallen en boompartijen is daarbij een basis.
Wat het verkeer betreft: vanwege de bijzondere sfeer en uitstraling van dit kloosterensemble dient 
het gebied verkeersluw te blijven. Alle bewoners, instellingen en bedrijven dienen te parkeren op 
eigen terrein. In de Kloosterdreef een parkeerverbod instellen én handhaven. Daar waar parkeren 
op eigen terrein niet mogelijk is (een deel van de Hoogstraat en de Zandheuvel) wordt geparkeerd 
op daarvoor aangewezen plaatsen.

Architectonisch
Maximaal behoud van rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Aanscher-
pen van de Welstandsnota: die van toepassing maken op het hele gebied, en niet alleen op de drie 
kloosters zoals nu het geval is. Voor het gebied zou een beeld/kwaliteitsplan, dat opgenomen wordt 
in het Bestemmingsplan cq het nieuwe Omgevingsplan, noodzakelijk zijn.
In de Gemeentelijke Monumentenverordening een substantieel Monumentenbudget opnemen, wat 
eigenaren en bewoners ook echt ondersteunt en helpt bij de instandhouding van hun monument.

Stedenbouwkundig
Herinrichten van de Hoogstraat. De Hoogstraat is nu nog een doorgaande weg die de Heilige Drie-
hoek doorsnijdt. Straks, bij de totstandkoming van de nieuwe N629, zal de weg dit karakter verlie-
zen. De auto verliest dan zijn dominante positie; fietsers en wandelaars krijgen ruim baan. De Hoog-
straat wordt een belangrijke entree van het gebied De Heilige Driehoek en zal ook een uitstraling 
moeten krijgen die bij de daar aanwezige sociaal-ruimtelijke waarden past.
Dan is herinrichting van de Hoogstraat noodzakelijk. Daarbij is vooral de versterking van het groe-
ne karakter belangrijk. Al even belangrijk is de veiligheid van fietsers, voetgangers en het verkeer 
vanuit de achterliggende wijk. In aansluiting met het verdwijnen van de buslijn kan het wegprofiel 
worden bijgewerkt. Het dierenweitje langs de kloostermuur verwijderen in verband met gebrekkig 
onderhoud, overlast, stank en aantrekken ongedierte (ratten) en dit vervangen door hoogwaar-
dig gebiedseigen groen en/of bijvoorbeeld een bijenlint. Aan de overkant, op de hoek Hoogstraat/
Monnikendreef de daar aanwezige parkeerplaats sociaal veilig en in hoogwaardig groen ingebed 
opknappen en eventueel uitbreiden. 
Ook de Zandheuvel is een van de entree’s van De Heilige Driehoek. Hiervoor gelden dezelfde uit-
gangspunten: streven naar een uitstraling die recht doet aan de waarden van het gebied door ver-
sterking van het groene karakter, ruime aandacht voor veilige en aantrekkelijke faciliteiten voor 
voetgangers en fietsers, aandacht voor parkeren en verkeersluw houden. Met name de inpassing 
van de supermarkt op de hoek Zandheuvel/Abdis van Thornstraat verdient veel aandacht.
De doodlopende Veerseweg vormt tot aan het Milieu Educatief Centrum het scheidend element 
tussen Heilige Driehoek en de tegenoverliggende woonwijk. Het brede wegprofiel nodigt uit tot het 
rijden met hoge snelheden; aanpassing is gewenst.

Sociaal-ruimtelijk
Het ligt voor de hand dat een dergelijk aantrekkelijk gebied, met zijn kloosters, wijngaard, zuivel-
boerderij en een historische groen- en infrastructuur, kortom een heel eigen sfeer en belevingswaar-
de, aantrekkelijk is voor zowel recreatief gebruik vanuit de Oosterhoutse naaste omgeving als voor 
toeristen. Tegelijk is het ook uiterst kwetsbaar. Belangrijk is dat  gezien het serene karakter van rust 
en bezinning, massatoerisme wordt voorkomen en zoveel mogelijk wordt ingezet op kleinschalig 
toerisme van hoogwaardige kwaliteit.

Flora en fauna
In aansluiting op het Groen- en Beheersplan, dat in 2007 is opgesteld in coproductie tussen de 
Stichting De Heilige Driehoek en de Gemeente Oosterhout, met medewerking van Stichting Het 
Brabants landschap, Waterschap Brabantse Delta, Gebiedscommissie Wijde Biesbosch en het IVN, 
dat in 2008 door het College is vastgesteld, en vervolgens vanaf 2008 (deels) is uitgevoerd, stellen 
wij voor om het onderhoud van het groen in het hele gebied milieuvriendelijker maken, met meer 
maatwerk. Nu zijn veel bermen opnieuw erg voedselrijk, met soorten als brandnetel en kleefkruid 
als dominante planten. Hier is verschraling door aangepast maaibeheer wenselijk, in de Klooster-
dreef en een deel van de Leijsenstraat zelfs door de voedselrijke toplaag af te graven en af te voeren, 
en slootbagger en maaisel telkens af te voeren naar een depot. Gefaseerd maaien en een vlinder- en 
bijenvriendelijke omgeving stimuleren. Dat houdt ook in een spaarzame omgang met gewasbestrij-
dingsmiddelen. Dat bevordert de biodiversiteit in het gebied en voorkomt een verdere verschraling.
Herstel van het watersysteem bevorderen en verdroging van het gebied tegengaan; onderzoek 
doen naar de mogelijkheid om water in te laten uit het Wilhelminakanaal en het stimuleren van de 
afkoppeling van woningen en kloosters. De rullekes weer zichtbaar maken in het landschap.
Landschap en natuur op particuliere tuinen, erven en terreinen optimaliseren door de ontwikkeling 
zoals beschreven in het Groen- en Beheersplan 2007 te stimuleren en actualiseren. Hiervoor een 
eigen Oosterhoutse subsidieverordening opstellen en/of  aanhaken bij provinciale of Rijksregelingen.
Daar waar de gelegenheid zich voordoet, beboming en historisch groen van onder andere de elzen-
singels herstellen met gebiedseigen beplanting.




