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DEELGEBIED 3: Zuidelijk deel: Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk vormt een historische verbinding van de vesting Tholen naar het buitengebied. De weg heeft een
slingerend, landschappelijk karakter en ligt iets verhoogd tov de omgeving (dijk). De bestaande bomen aan de oostzijde
moeten wijken als gevolg van de werkzaamheden (aanleg fietspad) en/of omdat ze ziek zijn (iep). Dit geldt deels ook
voor de bomen aan de westzijde. Hier staan vrij jonge linden waarbij onderzocht wordt of verplanten haalbaar is. Een
deel van de westelijke rij kan worden gehandhaafd in het nieuwe profiel. Streven is om een doorgaande, dubbelzijdige
boombeplanting aan te brengen langs de Molenvlietsedijk waarmee de historische dijkverbinding weer zichtbaar
wordt. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande lindenbeplanting. Daar waar ruimte is worden extra landschappelijke
bomen (noot, iep, zwarte populier, etc.) toegevoegd. Ook worden op diverse plaatsen langs het water (stadszijde)
knotbomen voorzien.
Het water (sloten) wordt waar mogelijk verbreed en voorzien van natuurlijke, flauwe oevers (ecologische meerwaarde).
Door het krappe profiel is dit echter op een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Ter hoogte van de Hoogaarsstraat
passeert de dijk de Bent, een historische kreekrestant/weel. Door het water hier iets naar binnen te trekken en de
oever uit te voeren met een flauw talud wordt dit meer zichtbaar gemaakt.
Ook ter hoogte van de aansluiting met de Eeweg/plan Molenvliet liggen mogelijkheden voor vernatting en
groenaanplant. Suggestief is dit op tekening aangeven. In het kader van de verdere uitwerking van plan Molenvliet zal
dit nader worden bekeken.

nieuwe bomenrij
Tilia europaea 'Pallida' - Linde
variant: oostzijde
andere landschappelijke boomsoort
met gelijke grootte en kroonvorm

Het voetpad dat aan de westzijde wordt aangebracht krijgt waar mogelijk een slingerend verloop en landschappelijk
karakter. Enkele zitelementen en infopanelen (info natuur, historie) kunnen aan dit pad worden toegevoegd.
De dijk vormt ook een ecologische verbindingszone. Door het aanleggen van meer natuurlijke oevers, het toevoegen
van beplantingselementen en het toepassen van een gericht (verschralings) beheer waarbij 1 á 2 keer per jaar gemaaid
en afgevoerd wordt, wordt ecologisch een meerwaarde verkregen.
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elementenverharding
(belangrijke voetgangersverbinding
en onderdeel wandelroutenetwerk Tholen)

knotbomen langs water

BOMEN MOLENVLIETSEDIJK:
*
verbinding vanaf historische vestingwallen tot buitengebied
*
cultuurhistorische dijk accentueren dubbele boomstructuur
*
landschappelijk karakter
*
*

soort: aansluiten bij bestaande lindes: Tilia europaea 'Pallida'
verplantbaarheidsonderzoek bestaande (te verwijderen) lindes

*

variant: oostzijde andere landschappelijke boomsoort
met gelijke grootte en kroonvorm (iep, esdoorn, etc)

BERMEN MOLENVLIETSEDIJK:
* onderzoek bodemopbouw
* streven extensief (verschralings)beheer
* inzaaien met kruidenrijk dijkenmengsel
bv B114 Stroomdalmengsel (Biodivers)
* extensief beheer 1-2x/jaar maaien en afvoeren
(langs fiets- en voetpad strook intensiever maaien)

aanplanten haag (veldesdoorn)
als groene buffer/afscherming water
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