nieuwe bomenrij buiten de
kernzone benadrukt de dijk
en markeert de entree tot de
Baardwijkse Overlaat

aansluiting
landbouwverkeer

I
aansluiten op
werk derden

overloopzone

markant gebouw als
markering entree
Waalwijk

overloopzone tussen
snelweg en parralelweg,
open karakter met deels
permanent en deels tijdelijk
water,

brede obstakelvrije
middenberm van 4 m. mag
niet worden gebruikt voor
aansluitingen, bebording
of andere verkeerskundige
maatregelen

kenmerkende
kavelstructuur behouden

parkzone met
gestrooide
boomgroepen

zichtlijn op markering
entree Waalwijk

II

III

40m.

gestrooide boomgroepen
begeleiden het talud vanaf
het kanaal.

aansluiten opwerk derden

nieuwe bomengroepen
aan weerszijde begeleiden
de A59, markeren de
Winterdijk en vormen
de opgang naar de
Baardwijkse Overlaat

Bestaande Winterdijk en
parkzone met gestrooide
boomgroepen
toevoegen randbeplanting
voor inpassing gebouwenfront

bestaande
ontsluiting

concept RO grens

RO is getekend op basis van en overeenkomstig met
het concept VO d.d. 09-03-2017
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Aansluiting Kastanjelaan

Brede EVZ ter versterking van de
natuurwaarden in de Baardwijkse
Overlaat, verbindt het Drongelens
kanaal en Zeedijk met elkaar
dubbele bomenrij op het dijklichaam
buiten de kernzone markeren de
aanlanding van de brug en de rand
van de Baardwijkse Overlaat

Aansluiting Kastanjelaan
bestaande weg

nieuwe bomenrij en hagen
begeleiden en markeren het
fietspad rondom de kruissing

behoud bestaande
bomenrij
I

Rustige en ranke brug
in beeld vormt deze één
familie met de nieuwe
RWS-brug over de A59

nieuwe aansluiting
landbouwverkeer

Bomenrij op de dijk creëert 'groene
poort' naar de Baardwijkse Overlaat.
Het contrast tussen de dijk en de
openheid van de Overlaat wordt
hiermee vergroot. Ook wordt de EVZ
beschermd van lichtinval.

nabij de entree van Drunen is 2 Ha.
waterberging gecreëerd voor de opvang
vanuit Drunen. De waterberging staat
onderling in verbinding met elkaar door
middel van duikers.

Voetpont met uitkijkpunt verbindt
Hoogeinde met de Meerdijk en
markeert samen met het uitkijkpunt
in de oksel Heidijk-spoordijk het
historische lint. Een ommetje vanuit
Waalwijk is hierdoor mogelijk.

De weg ligt als een rechte lijn in
het landschap en versterkt de
beleving van de historische lijn, het
afgegraven deel van de Langstraat.
Sloten aan beide zijden van de weg
versterken de lengterichting.

Een plasdras zone met sloten versterkt
de verkaveling van het landschap
en vormt een versterking van de
groenblauwe mantel

II

coupure in de Heidijk i.c.m.
uitkijkpunt markeert de
nieuwe doorsnijding van
de Heidijk, vormt de entree
van Drunen en markeert het
historische lint.

huidige watergang
blijft behouden

Monumentale brug Spoordijk ligt op één rechte
lijn met de westelijke randweg waardoor deze in
functie en beleving wordt versterkt

III

Heidijk wordt hersteld, waarbij hoogtes, kruinen teenlijnen aansluiten op de bestaande
dijkdelen. Tevens wordt deze bepant te
versterking van dit element.
Cul de Sac rond de Eindstraat af.

nieuwe aansluiting
landbouwverkeer

De spoordijk wordt afgegraven en op het
ritme van de oorspronkelijke pijlers van de
spoorbrug getransformeerd tot fietsbrug.
Dit versterkt de oost-west relatie in de
Overlaat, benadrukt de waarde van de
historische spoorlijntje en heft de barrière die
de dijk vormt op.

Nieuwe brede EVZ
op op en over de dijk
van het Drongelens
kanaal verterkt de
natuurwaarden in de
Baardwijkse Overlaat

bestaande EVZ Heidijk

IV

De weg wordt ruimtelijk gebundeld aan de
Heidijk door het maken een plasdras zone,
waarin de verkaveling van het landschap
wordt benadrukt door middel van sloten

Bestaande schuur wordt
geamoveerd

concept RO grens
Ecopassage Overlaatweg
Maatregelen t.b.v.
Ecopassage Overlaatweg
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