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Wandelpad westzijde wordt verbreed en geëgaliseerd

RBD - BINNEN GEKOMEN WENSEN M.B.T. INRICHTING OMGEVING ZIJTHORST 

Nr. Wens Wordt straks 
meegenomen

Ja / Nee

Toelichting

Poelen
1 Graag de twee poelen wat verder van de woningen afschuiven (meer richting de Reusel) Ja Beide poelen zijn ten opzichte van de vorige versie nu wat naar het oosten verschoven
2 Creëren van poelen op beide gedeelten akkoord, mits op voldoende afstand van de tuinen van de woningen Ja Zie reactie hierboven, deze zijn verschoven

Wandelpaden
3 Breed pad vanaf Zijthorst naar Reusel rolstoelvriendelijk maken, dit pad is in de winter heel vochtig (puinfundering eronder) Nee Het blijft een natuurlijk gebied wat betekent dat in sommige jaargetijden het geheel wat minder goed begaanbaar is. Door puinfundering en halfverharding aan te brengen, 

moet het pad veelvuldig bereden worden om te voorkomen dat het niet alsnog in zijn geheel groen wordt. Brabants Landschap acht die kans zeer groot gezien de omgeving 
waar het pad ligt (met aan beide zijden gras). Daarom is de overweging gemaakt om vooral de aandacht uit te laten gaan naar een mooi nieuw slingerpad.

4 Rond de poelen een semi-verhard wandelpad, geschikt voor rolstoelgebruik, aansluitend op een gelijksoortig verbreed wandelpad aan beide zijden langs de Reusel. Deze 
paden zouden vanzelfsprekend wel ontoegankelijk moeten zijn voor crossmotoren, waarvan momenteel nog veel last van is en die de paden kapot rijden.

Aangepast * Er wordt een nieuw egaal slingerpad gemaakt in het noordelijke perceel van 1.50m. breed om de nieuwe poel heen. Dit pad wordt straks door Brabants Landschap zeer kort 
gemaaid. Mocht het pad een succes blijken dan wordt later naar halfverharding gekeken.
* Aan de westzijde van de Reusel loopt het officiële wandelroute netwerk. Op de maatregelenkaart van het definitieve ontwerp stond reeds aangegeven dat we dit pad in het 
kader van het projectplan gaan aanpakken: "Egaliseren en uitvlakken bestaand recreatiepad van 1m. naar 3m, vanaf de Turkaaweg tot perceel met de nieuwe poelen t.h.v. 
Zijthorst ". De oostzijde van de Reusel is een bestaand onderhouds- en recreatiepad dat wordt gehandhaafd, hier worden geen extra maatregelen getroffen.

5 Een mooie toekomstdroom zou voor mij zijn een verhard pad langs de Reusel waarmee ik met mijn rollator vanuit de Zijthorst naar de Turkaabrug kan wandelen.....” Nee Zoals hierboven aangegeven gaan we het pad aan de westzijde van de Reusel verbreden en egaliseren. Dit wordt geen verhard pad, maar daar zou in een volgende stap in de 
toekomst naar gekeken kunnen worden.

6 Vlakbij zit ook Benjamin, een project voor jongeren met een handicap. Ook voor hen is een rolstolpad vanaf de Zijthorst een verrijking. Zoals hierboven aangegeven, starten we met het aanbrengen van een slingerpad. Brabants Landschap zou daarnaast graag willen weten of deze jongeren het wellicht leuk 
vinden om in de toekomst mee te helpen met het onderhoud van de percelen.

Bankjes
7 Nieuw bankje plaatsen aan de overzijde van de Reusel (de oostzijde), kijkend naar de Zijthorst. I.v.m. veel wind, graag iets eromheen plaatsen (bijv. beplanting of een aardewal) Aangepast Omdat er meerdere verzoeken zijn ingediend m.b.t. het plaatsen van bankjes, is gekeken naar een gezamenlijke locatie. In het voorstel staan nu twee bankjes, welke rug aan 

rug worden geplaatst op een locatie waarbij zowel richting de poel als richting de Reusel gekeken kan worden, en waarbij zodoende met het gezicht of juist met de rug in de 
zon gezeten kan worden. I.v.m. veiligheid is daarbij gekozen om deze volledig in het zicht te plaatsen, dus zonder iets eromheen.

8 Enkele zitbanken, in verband met de nodige privacy met voldoende afstand van de huizen, langs deze paden gecompleteerd met afvalbakken en poepbakken Ja * Bankjes: zie toelichting hierboven. Er is gezocht naar een locatie waarbij de bankjes op voldoende afstand van de woningen staan.
* Er wordt een afvalbak naast de reeds aanwezige rode hondenpoepbak geplaatst. Deze staan dus niet bij de bankjes maar aan de toegangsroute, op de kop van het slingerpad. 
Op deze manier kunen de bakken eenvoudiger geleegd worden, daarnaast kunnen afvalbakken bij bankjes in de zomer (stank)overlast geven. 

9 Een wandelmogelijkheid, met zitbanken geschikt ook voor ouderen met rollator op de twee braakliggende akkertjes tussen de huizen op de Zijthorst en de Reusel. Ja Zie toelichting hierboven. Er is bewust gekozen om één terrein meer recreatief in te richten (het noordelijke perceel) en het andere terrein (het zuidelijke perceel) wat meer 
met rust te laten t.b.v. de natuur.

Beplanting
10 Er zijn stemmen m.b.t. aanpassing van de beplanting. De bestaande meidoornhaag langs het toegangspad naar de Reusel veroorzaakt direct na de snoeibeurt vaak voor 

gevaarlijke situaties. Het gros van het snoeihout wordt wel opgeruimd maar er blijven nog veel takjes liggen met grote doornen die terechtkomen in voetzolen en nog erger in 
de voetkussentjes van honden. Maar mogelijk dat daar wel afspraken over gemaakt kunnen worden onderling door de bewoners om na de snoeibeurt de opruiming van de 
achterblijvende doorn takjes zelf te doen met bladharken. Immers de bestaande meidoornhaag is een waar toevluchtsoord voor de vele vogels.

Ja De meidoornhaag blijft gehandhaafd, er is aan Brabants Landschap doorgegeven dat het snoeien soms voor ongewenste situaties zorgt.

11 Wenselijk voor enkele bewoners: vervanging huidige meidoornhaag door minder hoge en veiligere haag Nee Zoals hierboven aangegeven wordt de meidoornhaag gehandhaafd. Op de vorige versie van de maatregelentekening van het definitief ontwerp stond er nog een opening in de 
haag getekend. Het idee was dat op die manier het zuidelijke perceel met nieuwe poel wat eenvoudiger bereikt kon worden. Omdat er is gekozen het noordelijke (wat grotere 
perceel) recreatiever in te richten en het zuidelijke perceel meer voor de natuur en zodoende meer met rust te laten, zal er ook geen opening in de haag worden aangebracht. 
De meidoornhaag blijft volledig gehandhaafd maar zal door Brabants Landschap wel flink gesnoeid worden. Er wordt dan zo'n 30-40cm. van de bovenkant van de haag afgezet 
(gesnoeid) 

12 Enkele bewoners opperen een voorkeur voor beplanting die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken met insectenhotels. Ja Er zullen bloemen- en bessenstruiken aangeplant worden zoals o.a. rozenstruweel. De vrijwilligers van Brabants Landschap zullen daarnaast een insectenhotel maken welke op 
het zuiden geplaatst wordt. 

Overig
13 Een landelijke schuilhut, zoals al zoveel in de omgeving, met zitbanken zou ontzettend leuk zijn. Nee Er wordt verwacht dat dit teveel een hangplek gaat worden waardoor het niet wenselijk is om een schuilhut te plaatsen
14 Het bestaande hekwerk met de huidige draai passage dat momenteel de toegang is tot het terrein zou moeten worden aangepast voor passage voor scootmobielen. Dit wordt nog overlegd met de gemeente. Toegankelijkheid voor scootmobielen betekent automatisch ook een betere toegankelijkheid voor fietsers en crossers.

EXTRA
De landbouwbrug blijkt niet meer in goede conditie en er groeit Japanse Duizendknoop tegenaan. Dit is een exoot die zich zeer snel in grote omvang verspreidt en daarom 
moet worden verwijderd. Dit betekent dat er flink wat grond rondom de locatie van deze plant moet worden weggegraven zodat er geen wortels achterblijven. In eerdere 
gebiedsbijeenkomsten is  aangegeven dat de brug een belangrijke verbinding vormt voor een wandelrondje. Er is daarom bewust gekozen om de brug te vervangen, wel wordt 
de brug iets verder naar het zuiden geplaatst. Hierdoor sluit deze beter aan op de route vanuit de Zijthorst. De landbouwbrug zal vervangen worden voor een brug zoals die in 
het Diessens Broek. Deze brug heeft een smalle doorloop waardoor het oversteken door fietsers en crossers beperkt wordt.

Zwarte stippellijn: te slopen en te vervangen landbouwbrug (zuidelijker)

Nieuw insectenhotel, gepositioneerd op de zon

Nieuwe beplanting, inheems, met bloemen en bessen t.b.v aantrekken vlinders, 
bijen en overige insecten

Nieuwe begeleidende beplanting tussen poel en bestaande beplanting

Aantakking slingerpad vanaf zijde Reusel

Nieuwe bankjes, gecombineerd, gemaakt door Brabants Landschap

Nieuw slingerpad, 1.50m. breed, gras, dit wordt door Brabants Landschap zeer 
kort gemaaid. 

Vervanging landbouwbrug, conform Diessens Broek (zie foto), met antislip, 
over gehele lengte opstaande rand aan onderzijde en kabelnetten gaas

Zwarte stippellijn: locatie waar voorheen de nieuwe poel was ingetekend

Nieuwe poel, wordt wat naar het oosten verschoven t.o.v. vorig ontwerp

Bestaande meidoornhaag handhaven

Nieuwe poel, wordt wat naar het oosten verschoven t.o.v. vorig ontwerp

Bestaande wilgen (8st.) handhaven 

Bestaande paden handhaven

Poelen Kruidenrijk grasland Rozenstruweel Slingerpad van gras Vervanging brug Nieuw bankje Afvalbakken

Naast hondenpoepafvalbak wordt een gewone afvalbak geplaatst

Hekwerk, eigendom gemeente, wens verruiming sluis is doorgegeven

Bestaande beplanting handhaven

NATUURLIJKE INRICHTING, waarbij het noordelijk terrein wat mogelijkheden 
biedt voor recreatie, het zuidelijk terrein bewust niet
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