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Aan de bewoners van Hertogenlaan 2, 4, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 
30, 32, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 62, 64 en Bouwlingstraat 81 

 

Vergroenen van uw woonomgeving 
 
 
De gemeente Oosterhout is druk doende met het bevorderen van (stads)ecologie. Dit doen we 
onder andere met het project “Natuur in de Wijk”. We vergroenen de wijk Slotjes door bomen 
te planten,  bloemenweides aan te leggen en insectenhotels te plaatsen. Dankzij dit project 
wordt ook in uw omgeving de biodiversiteit versterkt door het aanplanten van bomen.  
 
Aanleiding 
Het landschap raakt steeds verder versnipperd en versteend. Planten en dieren hebben zich hierop 
aangepast waardoor ook in het stedelijk gebied steeds meer natuurwaarden voorkomen. Om de 
biodiversiteit in de stad te bevorderen heeft Orbis het project Natuur in de Wijk opgestart, waarbij men 
zich focust op uitbreiding en verbetering van de leefgebieden van deze stadssoorten. In de wijk Slotjes 
zijn in het kader van dit project diverse acties opgezet, zoals het verspreiden en ophangen van 
vogelhuisjes en vleermuiskasten bij particulieren en het aanbieden van plantsoorten die aantrekkelijk 
zijn voor de aangewezen soorten. Ook in het openbare groen worden maatregelen getroffen als het 
aanplanten van inheemse boomsoorten en het inzaaien van bloemenweides. Dit groen trekt insecten 
aan, welke zich in de geplaatste insectenhotels kunnen huisvesten.  
 
Maatregelen in uw woonomgeving 
Als bijlage van deze brief is het ontwerp van de vergroening in uw woonomgeving weergegeven. 
Hierop is te zien dat rondom de flat plaats is voor het aanplanten van maar liefst vier extra bomen. Het 
betreffen inheemse boomsoorten die een belangrijke voedselbron zijn voor diverse soorten insecten, 
vlinders en bijen.  
Afhankelijk van de beschikbaarheid, worden de bomen begin of eind 2023 aangeplant.  
 
Heeft u nog vragen over deze brief? 
Dan kunt u contact opnemen met Iris van der Maden (adviseur groen), via e-mailadres 
i.van.der.maden@oosterhout.nl  
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