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Wijkschouw Groen 2020 
27-09-2020, werkgroep Groen, samenvatting 

Inleiding 
In april, mei en juni 2020 heeft de werkgroep Groen de jaarlijkse wijkschouw in de wijk Molenhoek in 

Rosmalen uitgevoerd. Dit jaar zijn de leden van de werkgroep individueel door een deel van de wijk 

gelopen en niet in groepjes, zoals voorgaande jaren. 

Een (groot) aantal kleine meldingen zijn op de BuitenBeter app geplaatst en door de gemeente 

opgepakt. 

Grotere vragen, beleidsvragen etc. zijn overgebleven en hiervan worden er enkele in dit document 

belicht. 

Bomen planten 
Door de droogte hebben de natuur en het groen het erg zwaar. Om bodemuitdroging te beperken 

moeten we veel meer bomen planten. Dan hebben en houden we een boomrijke wijk op hoge droge 

zandrug waar iedereen prettig kan wonen. 

Overhangend groen over voetpaden 
Op meerdere plekken is er overhangend groen in de openbare ruimte, zoals bij de bushalte 

Huygensstraat. 
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Snoeiafval openbaar groen 
Na het snoeien van het openbaar groen blijft afval liggen, in dit geval in de Heer en Beekstraat. In 

deze straat ligt veel rest snoeiafval. 

 

 

Privé afval in openbare ruimte 
Onderstaande foto’s laten privé afval zien in de openbare ruimte van het speeltuintje Bisschop 

Bekkerslaan. We zien dit vaker in de wijk. 

   

 

Droge plantenvakken 
Langs de Oude Baan en de Burgemeester Mazairaclaan verdrogen meerdere plantenvakken: 
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Zicht op de molen 
Vanaf de Molenstraat is de molen nauwelijks zichtbaar. Alleen als de wieken draaien of als een wiek 

omhoog staat, merk je dat er een molen is. 

 

 

Trafohuisje bij Jhr. van Heijdenlaan 
Trafohuisje bij Jhr. van Heijdenlaan: plant wat struiken bij het trafohuisje, zoals ook is gedaan op de 

Molenstraat bij het Wapen van Rosmalen. 
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Brandgangen, plantjes i.p.v. onkruid 
Idee: in de randen van de brandgangen plantjes planten i.p.v. het onkruid laten groeien. Dit kan in 

alle brandgangen en paden in het gebied tussen Sportlaan, Oude Baan en Slauerhoffstraat. 

Mooi voorbeeld: brandgang achter Willem Elsschotstraat 17 en 19. 

 

 

Voorbeelden met onkruid en bladafval: 
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Kanaalpark 

Beplanting Kanaalpark 
Kanaalpark: de beplantingssituatie zoals deze nu is komt niet overeen met de ontwerpvisie. Plant een 

rij bomen op grens van het park nabij riool overloop. 

   

 

Onderhoud 
De prachtige meanderende Rosmalense Aa is helemaal dichtgegroeid met riet. Je kunt niets meer 

van het water zien behalve wanneer je op een brug staat en dan zie je ook hoe echt alles 

overwoekerd is. 
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Carpoolplaats 
Aandachtspunten: 

1. Bij de carpoolplaats ligt regelmatig veel zwerfafval. 

2. De fietsenstalling bij de carpoolplaats ziet er niet aantrekkelijk en schoon uit. Er staat aan de 

rechterkant een fietsenrek en daar groeit half een plant voor. 

3. Langs de toegangsweg parkeren regelmatig auto’s en vrachtwagens, waardoor het groen 

stukgereden is. 

 

 


