bestaande wilg op
het einde van de weg
markeert de kruising

Rotonde vormt de entree van Vlijmen.
De ingetekende diameter bedraagt 54m.
De bestuurlijke wens is een diameter
van 50m.
reservering ruimte
t.b.v. EVZ langs de
Voordijk

bestaande beplanting
behouden,
geen nieuwe aanplant.

Schelpen/toegangspad
De Engelenseweg wordt een fietsstraat.
Deze fietsverbinding loopt over de historische
lijn en kruist ten zuiden van de rotonde de
randweg.

boerderij
inpassen d.m.v.
doorzetten
randbeplanting

Aanpassing kruising
op de Voordijk:
een barrière voor
doorgaand verkeer

De aanwezige poel blijft behouden en
de randbeplanting wordt ingezet
als 'rugdekking' van de rotonde.

De EVZ loopt langs de
Bosschesloot en de Voordijk

I

ecotunnels onderliggend wegennet
nader te bepalen door derden

II

Huidige (historische) weg wordt fietspad
en busontsluiting. Nieuwe bomenrijk
aan de noordzijde vormt een duidelijke
begrenzing van de Bokhovense polder

Fietspad langs de randweg is tevens voor
landbouwverkeer bruikbaar

uitgangspunt nadere uitwerking:
afwisseling doorkijkjes en
bosschages

Openheid en zicht op het Engelenmeer wordt versterkt de
bestaande beplanting deels te verwijderen. Rand Engelenmeer
in een latere fase nader uitwerken in aansluiting op conceptvisie
Engelenmeer, met aandacht voor bescherming recreant. De
afstand tussen fietspad en het Engelenmeer is minimaal 20
meter

Bossche sloot wordt langs de Gemeint gelegd.
Deze verplaatsing ontsnippert het gebied en
versterkt de cultuurhistorische lijn van de Gemeint
als de begrenzing van de Biesertpolder.

aanpassing fietspad
conform RO

Kruising Gemeint - Randweg op
de Gemeint zelf. Kruising vanaf
de westzijde d.m.v. blokkade niet
oversteekbaar.

De herplant van een dubbele bomenrij herstelt de
Gemeint als landschappelijk en cultuurhistorische
structuur.

Fietspad volgt de teen van de dijk van de randweg
en is tevens voor landbouwverkeer bruikbaar

Begeleiding nieuwe randweg door bomen
aan één zijde van de weg, vormt de
nieuwe begrenzing van de Biesserpolder

III

Ontsluiting voor het Engelenmeer loopt over het
oostelijk deel van de Gemeint en is ingericht als
een fietsstraat met aan weerszijde een bomenrij.
Bestaande bomen blijven zo veel mogelijk
behouden en worden waar nodig aangevuld
Fietstunnel in één lijn
onder de randweg door
i.v.m. sociale veiligheid

weg wordt
versmald,
insteek t.b.v.
aanliggende
panden wordt
omzoomt met
hagen

Oksels en randen
van de aansluiting
blijven dicht beplant
met bomen en
onderbegroeiing

IV

Doorsnijding Aardappeldijk in
één lijn met de passage.

Verwijzing naar de Boerenschans in de oksel
van de aansluiting. Object bestaat uit een
dijk, met dubbele populierenrij.
Stobbenwallen vormen in
combinatie met het opgaand
groen de begeleiding naar
ingang van de ecopassage

Nieuwe poelen aan weerszijden van de
ecopassage fungeren als stapstenen voor de
natte verbindingszone (voor de doelsoorten)
concept RO grens
indicatieve ligging geluidsschermen

Verwijderen afrit 44 biedt zicht op de
Moerputten vanaf de A59
Laarzenpad ligt aan de westzijde en
verbindt de Biessertpolder met de
Moerputten.
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