GROENE KANSEN – WIJK WATERHOEF

1. Hoek boxtelsebaan – Joh. Lenartzstraat
In het bestaande hortensiaperk kan een boom
staan, bv. Acacia (Robinia Pseudocacia) ter
vervanging van de gerooide acacia’s in de tuin van
het huis naast de pastorie.

2. Boxtelsebaan
Deze lange kale muur zou met wat begroeiing een
vriendelijke groende toegangswand kunnen geven
op een belangrijk zichtpunt, bijv. klimplanten als
klimhortensia (Hydrangea) of wingerd (Ampelopsis).

3. Boxtelsebaan voor café Konings
Overbodig trottoir vervangen door beplanting en
geveltuintje tegen voorgevel.
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4. Boxtelsebaan parkeerpleintje
Hier kunnen enkel nieuwe bomen voor een groen
bladerdak zorgen zonder dat dit ten koste gaat van
de parkeerruimte. Het pleintje is dan minder
“rommelig” en de auto’s staan uit de zon. Ook de
soms minder fraaie gevels zouden groener mogen,
waardoor een meer parkachtig pleintje ontstaat met
een eigen karakter.

5. Boxtelsebaan
De historische bomenrij is in de loop der jaren vaak
onderbroken en de plaatsen zijn ingenomen door
parkeerruimte. Dit is moeilijk terug te draaien. Hier
is echter in het trottoir plantmogelijkheid terwijl
de afstand tot de gevel voldoende is.

6. Boxtelsebaan
Voorbeeld van en gegrepen kans voor een
geveltuintje
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7. Boxtelsebaan – hoek canisiusstraat
Ook hier is het mogelijk om de bestaande
bomenrij te herstellen met enkele bomen.
.

8. Boxtelsebaan vanaf nr. 74
Voor deze woningen ligt een gemeenschappelijke
voortuin met mooie groenstrook en gras. Door het
intieme en afgesloten karakter van dit stukje straat
kan het bestaande gazon meer gebruiksgroen
worden door plaatsing van bankjes, speel- of
trimtoestellen. Mogelijk zijn er ook bewoners die
voor de woning tussen gras en heesterborder een
eigen stukje bloemenborder willen aanleggen en
onderhouden.

9. Boxtelsebaan vanaf nr. 116
De voortuinen zijn hier vaak ingevuld met
verharding of lage beplanting terwijl de
oorspronkelijke bomenrij vervangen is door
noodzakelijke parkeerplaatsen. Ter compensatie
zouden de bewoners elk een fruitboom (laagstam)
naar keuze aangeboden kunnen krijgen waardoor
dit stukje straat weer meer het karakter van een
laan krijgt en de lege ruimte voor de gevels groen
gevuld wordt met bloeiende vruchtbomen, wat
ook de biodiversiteit ten goede komt.
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10. Nic. van Eschstraat – hoek spoorwegovergang
Hier is ruimte voor een “vogelbosje” van bes- en
vruchtdragende heesters zoals krent (Amelanchier),
Hazelnoot (Corylus) en Gelderse roos, zonder het
zicht op de overweg te belemmeren. Juist in dit
gebied is zulk een schuil- en nestgelegenheid voor
vogels belangrijk als overgang naar het
achterliggende open agrarische gebied.
.

11. Nic. van Eschstraat – Hek langs spoorlijn
Het hek langs de spoorlijn wordt van de straat
gescheiden door een smalle grasstrook. Een
hogere groene afscheiding voor het hek vangt stof
en lawaai af dicht bij de bron. Dit kan een haag van
Ligustrum of Carpinus zijn, of een combinatie van
soorten. Om het hekwerk vrij te houden zou hier
gekozen kunnen worden voor een geknipte haag.

12. Graafschap Megenstraat
Een rustige woonstraat. Voor de gevels is ruimte
voor geveltuintjes, of groene haagblokjes,
eventueel met zitplekjes. Op de gevels zou meer
gevelbegroeiing kunnen, waardoor een meer
herkenbaar beeld ontstaat met een eigen sfeer in
de straat.
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13. Graafschap Megenstraat
De oorspronkelijke bomenrij is hier onderbroken.
In het trottoir is voldoende plek voor herplant. In
deze straten zijn verschillende typen Carpinus
(haagbeuk) door elkaar gebruikt. Verschillen in
leeftijdsopbouw kan hier de eenvormigheid
doorbreken en een natuurlijker straatbeeld
opleveren.

.

14. Graafschap Megenstraat
Ook hier is ruimte om de bestaande bomenrij door
te trekken. Vooral op zulke straathoeken kan het
microklimaat verbeteren doordat bomen wind en
zonnehitte temperen.

15. Graafschap Megenstraat
Brandgangen met variatie in bouwstijlen en
hekwerken, geven vaak een rommelige indruk,
ook al zijn ze netjes schoongehouden zoals hier.
Muurbegroeiing of waar mogelijk wat
randbeplanting zou deze kale, tochtige gangen
meer het karakter van de aanliggende tuinen
kunnen geven. Natuurlijk dient hierbij de
toegankelijkheid en het overzicht vanwege de
veiligheid niet uit oog verloren te worden.
Dit vraagt enig onderhoud.
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16. Kempenlandstraat
Hier een mooi voorbeeld van een geveltuintje. De
gevels verderop munten uit door strakke
eenvormigheid, typerend voor deze bouwperiode.
Door gevelbegroeiing toe te passen kan het eigen
karakter van elke afzonderlijke woning benadrukt
worden en het straatklimaat en de biodiversiteit in
de straat verbeteren. Ook straat geluiden en stof
zullen hierdoor gedempt worden.

.
17. Kempenlandstraat brandgang
Hier ook een voorbeeld van een netjes betegelde,
brede brandgang met een veelheid aan muren en
schuttingen. Opvallend is ook hier de afwezigheid
van straatkolken. Het regenwater veroorzaakt
optrekkend vocht in de buitenmuren, of wordt
afgevoerd naar de toegangspoorten. Een randje
groen zou dit oplossen. Door wat gevelbeplanting
zou hier in deze relatief rustige omgeving een
ideale broed- en foerageerplaats voor vogels
kunnen ontstaan.

18. Kempenlandstraat – tussen nr. 26 en 20
Deze straat zou wat groen kunnen gebruiken. Door
bomen te planten zou het straatbeeld verzachten en
de nadruk op geparkeerde auto’s en harde
gevellijnen wegnemen. Grote (groene?) gevels
blijven met begroeiing in de zomer koeler en in de
winter droger.
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19. Maaslandstraat
Een voorbeeld van hoe een beetje groen (winter!)
het straatbeeld positief beïnvloed. In plaats van
een straat met eenvormige huizen is hier een
laantje ontstaan waar elk huis onderscheidend is.
Als kers op de taart zouden de boomspiegels nog
beplant kunnen worden. Misschien iets om
gezamenlijk aan te pakken?

.

20. Maaslandstraat
Een ruig hoekje begroeiing tegen een grote gevel.
Prachtig een waardevol voor de biodiversiteit. Biedt
schuil- en nestgelegenheid voor vogels. Moet
natuurlijk wel “binnen de perken” gehouden
worden, maar stelt u zich deze gevel eens voor
zonder groen!

21. Nic. Van Eschstraat
Een voorbeeld van wat langs de hele spoorlijn kan.
Een geknipte haag (Ligustrum ov. Aureum) die
zoals hier goed onderhouden is, geeft geen
overlast voor het parkeren, of voor het hek van de
NS. Bovendien wordt het zicht op het
industrieterrein grotendeels afgeschermd.
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22. Nic. Van Eschstraat
De haag fungeert als geluidsscherm, maar is vele
malen goedkoper en vangt ook nog stof af dichtbij
de bron. Het zicht op de langsflitsende gele trein, of
goederen wagons vol graffiti is minder storend en
ook vanuit de trein is het uitzicht op groen
aangenamer. De groene wand is bovendien een
toevluchtsoord voor vogels en insecten.

.

23. Canisiusstraat – nr. 6 en verder
Mooi voorbeeld van hoe een super eenvoudig
wintergroen en vrijwel onderhoudsvrij geveltuintje
het zicht op de straat kan verbeteren. Toch zou
voor deze hoeveelheid groen een stuk plantsoen
nodig zijn ter grootte van een halve parkeerplaats!

24. Canisiusstraat – nr. 4
Een wat weelderiger begroeid geveltuintje in een
brandgang met klimplant tegen de gevel. Dit vraagt
natuurlijk wel onderhoud, maar oogt dan ook als
een verlengstuk van de eigen tuin.
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25. Canisiusstraat – naast nr. 5
Nette geveltuintjes met nog wat ruimte voor
tuineren, met bijvoorbeeld zomerbloeiende
plantjes. Op de witte plaatjes wordt gevraagd om
hier geen hondentoilet van te maken. Opvallend is
verder dat hier geen afvalcontainers geplaatst zijn,
die anders een handig hulpmiddel voor inbrekers
zijn om een kijkje over de schutting te nemen.

26. Nic. Van Eschstraat
Heel fraai hekwerk waar generaties Oisterwijkers
herinneringen aan hebben. Het maakt dit stukje
straat heel herkenbaar. Laten we dit tot in lengte
van jaren handhaven en de achterliggende Sint
Jozef school (nu de Krekul), met groene voortuin
achter dit hek beschermen.

27. Nic. Van Eschstraat
Oude muurtjes van poreuze klinkers en
kalkhoudende specie, raken prachtig begroeid met
allerlei zeldzame mossen en muurplanten. Deze
bijzondere biotopen verdienen bescherming.
Restauratie en onderhoud dienen zorgvuldig en
vakkundig uitgevoerd te worden en dus zeker niet
“schoonmaken” met de hogedrukspuit! Een
Rembrandt gaan we toch ook niet schoonmaken
met afbijtmiddel om weer mooi blank linnen te
krijgen?
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28. Peperstraat
Een heel onmogelijk smal stukje trottoir, waarin
ook nog een stoepje zit. Toch bloeien de stokrozen
hier elk jaar uitbundig! Hierdoor al jaren een heel
herkenbaar geveltje voor de meeste wijkbewoners.

29. Peperstraat
Mooie horizontaal geleide linden die door de
snoeiwijze vrijwel geen “plakhinder” geven op de
auto’s. De boomspiegels worden door de
bewoners ’s zomers gezamenlijk aangeplant met
gesponsorde perkplanten.

30. Peperstraat
Op deze onnodig brede stoep kan de bomenrij van
jonge zilverlinden aangevuld worden.
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31. Peperstraat – hoek secr. v.d. Hoevelstraat
In het gazon is ruimte om de oorspronkelijke
bomenrij van zuilhaagbeuk (Carpinus Betulus
Fasigiata) aan te vullen. Ook zou dit gazon, dat
door zijn ligging niet geschikt is als speelveldje,
omgevormd kunnen worden met bodem
bedekkende vaste planten of lage bloeiende
besheesters.

32. Burgtakkerdreef – Middenberm
Prachtig speelveldje. De bestaande stukjes haag van
veldesdoorn kunnen worden doorgetrokken rond
het hele veld met doorgangen aan de huizenkant.
Hierdoor krijgt het geheel een beslotener en veiliger
karakter. Misschien wat sport- of trimtoestellen
voor grotere jeugd, of een ontmoetingsplek? Binnen
de beschutting van de hagen zou ook een
bloemplukborder voor- en door omwonenden
geplaatst kunnen worden.

33. Burgtakkerdreef
Een kaal stukje plantsoen met een enkele eenzame
boom, kan door de aanplant van bodem
bedekkende rozen of kleine heesters enig
tegenwicht bieden aan de versteende omgeving.
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34. Peellandstraat
Deze wat sober ogende middenberm kan mooier en
ecologisch beter, door aanplant van enkele solitaire
heesters, zonder dat de overzichtelijkheid
aangetast wordt.

35. Hoek Graafschap Megenstraat – Terburghtweg

Wat openheid en uitzicht is hier gewenst, vanwege
het toegangspad naar de brandgang.
Gevelbegroeiing tegen de lange muur zou de
harde lijnen wat verzachten en broei- en
schuilplaats geven voor allerlei vogels. De ruimte
onder de bomen zou ingericht kunnen worden als
speel- en ontmoetingsplek.

36. Burghtweide
Dit toegangspoortje getuigd van trots en
betrokkenheid van de bewoners voor “hun” veldje.
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37. Burghtweide
Door inzet van de verenigde bewoners ontstond
hier met wat hulp van de gemeente een grote,
sociale ontmoetingsplek, waar ook kleine
buurtevenementen georganiseerd kunnen
worden.

38. Hoek Nic. Van Eschstraat
Moderne architectuur, maar wel wat zwaar en
hoekig overkomend. Een wat forsere begroeiing, die
wat meer aansluit bij de zwaarte van de gebouwen
zou de inpassing ten goede komen.

39. Kuiperstraat
Hier is duidelijk ruimte gereserveerd voor
geveltuintjes, of bloembakken.
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40. Hoefsmidstraat
In dit meer dan twee meter brede trottoir, zouden
wat bomen van een bescheiden grootte het hele
straatbeeld kunnen verfraaien en in de zomer de
ergste hitte kunnen temperen.

41. Mulderstraat
In weinig straten zien we zoveel mooie ruimte
voor bomen. Hier liggen kansen voor een wat
imposantere laanboombeplanting, die mooi aan
kan sluiten op de boomrijke achtergrond.

42. Terburghtweg
De Waterhoef; het hart van de wijk. Een imposante
boerderij met een rijke historie. Hoewel de ruimte
om het wijkgebouw open moet blijven voor een
veelzijdig gebruik, zou de keuze voor aanplant van
enkele typische streekeigen bomen, zoals een
notenboom en enkele hoogstamfruitbomen, een
bijdrage kunnen leveren aan het unieke historische
karakter van de boerderij.
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43. Terburghtweg
Een rijtje bomen, aansluitend bij de mooie
beeldbepalende boom op de achtergrond, zou het
groene karakter van deze weg kunnen versterken.
Verschillen in leeftijdsopbouw binnen de lijn van
straat- of laanbomen, hoeven niet als storend
ervaren te worden en zijn een natuurlijk gevolg
van geleidelijke vervanging.

44. Terburchtweg
Op deze parkeerplaats en leverancierstoegang is
eigenlijk geen plaats voor groen. Toch zou een
muurbegroeiing op de minder fraaie muur het
aanzien aanmerkelijk verbeteren, zonder storend te
zijn voor de toegankelijkheid voor vrachtwagens.

45. Kreishof
Een mooi voorbeeld van muurbegroeiing met
haagplanten. Dit zou misschien doorgezet kunnen
worden op het volgende stuk muur, met enkele
klimplanten, zodat de doorgang niet belemmerd
wordt.
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46. Rijperdapad
Hier is te zien hoe een klein strookje groen al een
positieve invloed kan hebben, op een verder
stenige omgeving. Zou mogelijk nog aangevuld
kunnen worden met klimplanten op de muur.
Als in het verlengde van het pad een markante
boom gezet kan worden, zullen de harde lijnen van
het gebouw op de achtergrond wat verzacht
worden.

47. Waterhoefweg – hoek Mulderstraat
Een leuk gelegen grasveldje met enkele mooie
bomen. Hier kunnen voor de buurt mooie kansen
liggen in de vorm van een vogelbosje, een
gemeenschappelijke bloemenborder, een centrale
ontmoetingsplaats met bankje, of een speeltuin en
trimtoestellen. Met wat meer aankleding kan dit
veldje fungeren als sociaal ontmoetingspunt voor
de buurt, een uitdaging!

48. Volkstuincomplex Molenhof
Een houtwal of takkenril geeft nest- en
schuilgelegenheid voor allerlei vogels en kleine
zoogdieren. Zo dicht bij de weg is echter vaak sprake
van verstoring. Beter zou daarom zijn om een
dergelijke wal aan de straatzijde af te schermen met
een groenstrook of haag, zodat ook een wat fraaier
straatbeeld ontstaat.
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49. Volkstuincomplex Molenhof
De afscheidingen en achterkanten van
gereedschapsschuurtjes geven vooral in de winter
een wat rommelig beeld vanaf de straat. Oplossing
zou kunnen zijn de aanleg van een enkele meters
brede groenstrook, met inheems bosplantsoen,
passend bij het nabijgelegen Suisse bos. De
ondergroei zou kunnen bestaan uit stinzeplanten,
zoals die vroeger vaak voorkwamen in de buurt
van boerderijen of burchten.

50. Watermolensteeg
Mooi zoals hier de straatboombeplanting
opgenomen is in de voortuinen. De mogelijkheid
bestaat om dit door te trekken met hogere bomen
van dezelfde soort. Verschillen in leeftijdsopbouw
binnen de laan maakt de hele bomenrij
toekomstbestendiger en gevarieerder.

51. Gemullehoekenweg - hoek Terburghtweg
Ook bomen hebben niet het eeuwige leven, soms
moeten we realistisch zijn en afscheid nemen.
Deze boom was duidelijk rot. Gelukkig houden
vakbekwame mensen van de gemeente zorgvuldig
in de gaten of bomen gevaar opleveren. Herplant
heeft inmiddels plaatsgevonden.
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