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Thema Water
•

•

•
•

•
•
•

Spankerstraat is laag gebied
dat niet hoger gebouwd mocht
worden maar had hierdoor
last van hoogwater in 1995
Creëer een aftakking van
Essche Stroom langs andere
kant van het dorp
Riet veroorzaakt dichtgroeien
waardoor afvoer vermindert
Spankerstraat merkt hoge
grondwaterstanden in kelders
en garages
Veiligheid moet prioriteit
hebben
Wat gebeurt er elders
(bovenstrooms)
Vroeger stond het ook onder
water.

Thema Natuur
•

•
•
•

•
•
•

Open gedeelte tussen
Postelstraat en Essche
Stroom kiezen tussen
huizenbouw of water- en
natuurontwikkeling of
combinatie
Laat Essche Stroom zoveel
mogelijk het historisch tracé
volgen
Ruimere onderdoorgang van
spoorbrug voor natuur en
recreanten
Maak geïsoleerde meanders
weer beleefbaar
Landschap ten ZW van Esch
is kleinschaliger dan ten NO
van Esch
Eventueel een aftakking van
Essche Stroom achter langs
dorp realiseren
Bij Groenstraat geen kanouitstapplaats en landschap zo
laten

Thema Cultuurhistorie
•

•

•

Esch heeft een
belangrijke
archeologische
geschiedenis
(handelsroute i.r.t.
Den Bosch)
Maak
archeologische
kennis beleefbaar
met infopanelen
maar pas op voor
wildgroei
Cultuurhistorische
beleving terug
laten komen in
kavelstructuur

Thema Landbouw
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Slakkenkwekerij als
streekproduct ‘Esch-cargo’
In gebied tussen Postelstraat
en Essche Stroom een
zorgboerderij voor bejaarden
realiseren
Kleinschalige horeca voor een
kopje koffie voor passant
Oude meanders beleefbaar
maken door bijv. aangepast
maaienbeheer
Aftakking van Essche Stroom
maken achter Esch langs zodat
landbouw minder last van
wateroverlast heeft
Bebouwing houdt droge voeten
Brugje en paden voor ‘rondje
Esch’
Maatregelen nemen tegen
terugloop weidevogels
Lindebomen langs Postelstraat
laten staan

Thema Recreatie / Beleving
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Geen overlast door recreatie,
behoud karakter boerendorp
Behoud mogelijkheid voor
fietsen langs Essche Stroom en
mogelijkheid via Eikenhorst
naar Essche Stroom
Pas kano-uitstapplaats aan
Vissen vanuit oude visvijver met
natuurlijke inrichting (geen
steigers)
Let op overlast door afval,
cross-motoren, nachtvissen
‘oude sloot’ van vroeger
terugbrengen met stekelbaarsje
Terugkomen verschillende
vogelsoorten mede door
verhoging grondwaterpeil
Plaats bankjes langs routes,
informatiebord, afvalbakken,
stallingsplaats voor fietsen
Zorg dat bergbezinkbassin
functioneert

Verdere uitwerking door intensieve samenwerking
Waterschap is trekker op aangeven van
bewoners

• Randvoorwaarden (PvE)

• Schetsontwerp (SO)
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• Definitief ontwerp (DO)
• Uitvoering

