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 Datum Ons kenmerk 

 20 juni 2022 22199 

   

 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH  Tilburg  

   

Donderdag 30 juni a.s. informatieavond ontwerp 

ecologische verbindingszone Hultense Leij 
 

19.30 – 21.00 uur in Wijkcentrum Heyhoef 

 
In het natuurbeheerplan van de Provincie Noord Brabant staan diverse ecologische verbindingszones (evz’s) 

rond Tilburg opgenomen. Een ecologische verbindingszone gaat versnippering van de natuur tegen door 

natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied 

voor dieren en planten. In het gebied rond Wijkevoort liggen twee evz’s. In samenwerking met Waterschap 

Brabantse Delta zijn deze zones uitgewerkt. Na de zomer start de aanleg van de ecologische verbindingszone 

langs de Groote Leij. De aanvraag voor de benodigde ontgrondingsvergunning ligt momenteel bij de 

Omgevingsdienst en wordt naar verwachting binnenkort verleend. De Groote Leij wordt onderdeel van een 200 

meter brede strook van groen en water aan de westzijde van Wijkevoort. Deze werkzaamheden duren tot 

december 2022. 

 

Naast de ecologische verbindingszone langs de Groote Leij komt er ook een ecologische verbindingszone langs 

de Hultense Leij. Vanwege de ontwikkeling van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij over een 

lengte van 500 meter te verleggen. De aanleg van deze ecologische verbindingszone vindt grotendeels plaats in 

2023 (exacte planning is afhankelijk van de vergunningverlening).  

 

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe natuur zo snel 

mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd hebben om zich te vestigen in hun 

nieuwe leefgebied. Inmiddels is het uilencompensatiegebied gereed. Alle overige werkzaamheden worden 

uitgesteld totdat er een uitspraak van de Raad van State ligt over het bestemmingsplan Wijkevoort. In de 

raadsbrief van 10 juni jl. geeft het college aan een zitting te verwachten in het voorjaar van 2023. Dit vanwege 

grote drukte bij de Raad van State.  

 

Informatieavond 

Op donderdag 30 juni a.s. organiseren de gemeente Tilburg en Waterschap Brabantse Delta een 

informatieavond over het ontwerp van de ecologische verbindingszone langs de Hultense Leij. Deze avond 

vindt plaats op donderdag 30 juni a.s. in Wijkcentrum Heyhoef. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. 

 

Informatieavond Ecologische verbindingszone Hultense Leij 

Zaal open 19.15 uur, start avond 19.30 uur 

Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 2 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente Tilburg. Hij is op maandag 

t/m donderdag en vrijdag bereikbaar via marc.houter@tilburg.nl of via 06 - 533 706 57.  


