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Kraaiven - Tilburg

Het terrein voor de bibliotheek wordt ingericht als een fijne verblijfplek. Bijkomend voordeel: het terrein kan ’s avonds worden afgesloten. 
Het wordt dus geen hangplek en het risico op vandalisme is minimaal. Het stenige terrein, afgewisseld met de rijke diversiteit aan geurende 
en kleurende planten zorgen voor een omgeving van rust waar je lekker even een boek kunt lezen of je lunch op kunt eten. 
Ter hoogte van de kruising worden gemengde hagen aangeplant. De optische vernauwing van de rijbaan leidt ertoe dat weggebruikers hun 
snelheid minderen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is de haag niet hoger dan 60 centimeter. De haag bestaat uit verschillende 
soorten. Dit zorgt voor een optimale verrijking van de biodiversiteit. 

Op dit deel van het tracé wordt een meander aangebracht in het wandelpad. Het wandelpad leidt je afwisselend langs water, door bloemrijk 
grasland, riet, struweel en langs bedrijfspanden. Deze speelse afwisseling maakt dit tot een dynamische, levendige en prettige plek om te 
verblijven. 

Met uitzondering van het Wilhelminakanaal ontbreekt het in het gehele plangebied aan oppervlaktewater. Vrijwel al het regenwater gaat 
verloren in het riool. Ter bevordering van de waterretentie worden daar waar mogelijk wadi’s aangelegd die bij buien het water vast houden. 
In de wadi’s groeien bijzondere inheemse kruiden. Het pad leidt over de wadi’s. De rijke dynamiek zorgt ervoor dat je aandacht naar de 
grond getrokken wordt en dat je de grote industriële gebouwen en logistieke hallen even vergeet. 
Het gebied tussen het wandelpad en het bedrijventerrein ten westen daarvan krijgt de bestemming ruigte. De vegetatie wordt hier nog 
maar één keer in de twee à drie jaar gemaaid. De ruigte die daardoor ontstaat zorgt voor een groene buffer tussen het wandelpad en de 
omringende industrie.  

De kade is zo ingericht dat het een fijne verblijfplek wordt die niet toegankelijk is voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Door de 
bedrijvigheid op de kade te vergroten wordt het gebied minder aantrekkelijk voor vandalisme. Het westelijke deel van de kade behoudt 
zijn industriële look. De bestaande plantvakken verdwijnen en worden vervangen door struweeleilanden en vernieuwde plantvakken. In 
de plantvakken  worden vaste planten toegepast die geuren en kleuren. De struweeleilanden bestaan enkele uit inheemse soorten. Zo 
ontstaat een fijne balans tussen natuur en cultuur. ’s Zomers is dit een mooie plek voor een foodtruck waar medewerkers gezamenlijk 
kunnen lunchen.  

Ook in dit deel van het plangebied wordt een wadi aangelegd. Op die manier zorgen we ervoor dat niet al het regenwater in het riool verloren 
gaat. De aanleg van de wadi maakt het daarnaast onmogelijk om in de berm te parkeren. Een situatie die tot op heden tot veel problemen 
leidde in dit deel van het gebied. De afwisselingen tussen water, kruiden, struiken en bomen maken dit een fijne plek voor diverse vlinders 
en libellen. De oversteekplaatsen worden gemarkeerd in dezelfde tint als het wandelpad. Zo is het voor alle weggebruikers duidelijk dat het 
hier een oversteekplaats betreft. Veiligheid boven alles! 

Onder de bomenlanen is “dynamiek” het sleutelwoord. Op het bedrijventerrein bestaat het bomenbestand hoofdzakelijk uit eik. Dit maakt 
de beplanting gevoelig voor ziekten en aantastingen, in het bijzonder voor eikenprocessierups. Door meer dynamiek aan te brengen wordt 
het ecosysteem veerkrachtiger. In de praktijk betekent dit onder andere: 
• Dode bomen blijven staan. Met de afbraak van dood hout zijn immers veel organismen verbonden.
• Plaatselijk worden struweeleilanden aangeplant. 
• Snoeiafval wordt op takkenrillen in de bermen gelegd. 
• De bermen worden extensief beheerd. Op plekken waar voldoende zonlicht komt worden bloemrijke graslanden aangelegd. 
• De stamvoeten van bomen worden niet langer gemaaid zodat zich klimplanten zoals wilde kamperfoelie kunnen ontwikkelen. 
• Daar waar gaten in de laan ontstaan zijn worden andere boomsoorten aangeplant, die houden van een voedselarme uitgangssituatie 
zoals ruwe berk. 

Detail 01: Samenkomen bij de bibliotheek (niet op schaal) Detail 05: Natuurbeleving (niet op schaal)

Detail 02: Waterretentie oppervlak (niet op schaal)

Detail 03: Vernieuwde kade (niet op schaal)

Detail 04: Natuurbeleving en waterretentie (niet op schaal)

Bestaande bomen - Bestaande bomen worden gehandhaafd.

Ruigte (beheer) - 1 x per 2 à 3 jaar maaien en afvoeren in oktober – november. Doelsoorten: 
braam, hondsroos, meidoorn, wilde kamperfoelie en bosrank. 

Rietzoom (beheer) - 1 x per 3 jaar maaien in de volle zomer (augustus). Het riet heeft dan 
alle energie in de bovengrondse plantdelen. Door in die periode te maaien wordt het riet extra 
benadeeld waardoor het aandeel riet in toom gehouden wordt. Maaisel na afmaaien drie 
weken op de oever laten liggen. Daarna, afvoeren. 

Bloemrijk grasland - 

1. Oppervlakkig rotorkopeggen in zomerperiode, bij voorkeur eind augustus.
2. Maaisel één week laten drogen bij zonnig weer. 
3. Maaisel handmatig of met licht materieel afharken. 
4. Inzaaien (september – oktober) met een mengsel bestaande uit inheemse, autochtone 
en streekeigen soorten (methode Heem of gelijkwaardig). Onderscheid maken in een zon- en 
schaduwmengsel. 

Samenstelling zonmengsel als volgt: duizendblad, geel walstro, gewone margriet, gewone 
rolklaver, gewoon biggenkruid, grote klaproos, grote pimpernel, hazenpootje, klein streepzaad, 
kleine klaver, knoopkruid, korenbloem, middelste teunisbloem, muizenoor, peen, reigersbekje, 
reukeloze kamille, rode klaver, schapenzuring, scherpe boterbloem, smalle weegbree, 
veldzuring, vertakte leeuwentand, vlasbekje, vogelwikke, wilde cichorei en zandblauwtje.  

Samenstelling schaduwmengsel als volgt: dagkoekoeksbloem, dolle kervel, fluitenkruid, 
gewone berenklauw, knoopkruid, koninginnenkruid, look-zonder-look, reukeloze kamille, 
stinkende gouwe en vingerhoedskruid.  

5. 1 x per jaar maaien en afvoeren in november, wanneer de gemiddelde dagtemperatuur 
minder dan tien graden Celsius bedraagt.

Hagen - 
1. Grond afgraven tot 60 cm/-mv en uitwisselen met gecertificeerde teelaarde (organisch 
stofgehalte 2 – 4%). Bodem loswerken. 
2. Aanplanten met een gemengde haag (6 stuks per m1), sortiment in gelijke 
bezettingsgraad, als volgt: veldesdoorn, wilde liguster, gele kornoelje, eenstijlige meidoorn, 
haagbeuk, gewone beuk en sleedoorn. 
3. Nazorg: watergeven gedurende een periode van drie jaar na aanplant. Watergiften 
afstemmen op weersomstandigheden.

Struweel eiland - 
1. Bodem loswerken tot 50 cm/-mv.
2. Aanplanten met heesters en struweel, soortensamenstelling: brem (40 %), gewone 
lijsterbes (25 %), vuilboompje (25 %) en hondsroos (10 %). 
3. Nazorg: watergeven gedurende een periode van drie jaar na aanplant. Watergiften 
afstemmen op weersomstandigheden.
4. 1 x per 4 jaar gefaseerd afzetten. 

Bestaande verharding - Bestaande verharding wordt gehandhaafd.

Schelpenpad - 
1. Graszoden en toplaag verwijderen tot 15 cm/-mv. Breedte pad ca. 120 centimeter. 
2. Aanbrengen cunetzand (10 cm) en verdichten. 
3. Aanbrengen schelpen (8 – 10 cm), tonrond.

Waterretentie

Plantvakken - Plantvakken vullen met gecertificeerde teelaarde (organisch stofgehalte 2 – 
4%). Sortiment bestaande uit: Epimedium youngianum ‘Niveum’, Stachys byzantina, Nepeta 
faassenii, Hieracium aurantiacum en Allium Giganteum. 

Legenda
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