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Aan de bewoners van Hertogenlaan 290-384 (even) 

 

Ontwerp groenreconstructie Hertogenlaan 
 
Enkele bewoners uit bovengenoemde flats hebben in het verleden gesproken met de gemeente. Uit 
die gesprekken is gebleken dat veel overlast wordt ervaren van de groenstrook gelegen ten oosten 
van de flatgebouwen. De gemeente is van plan om deze groenstrook aan te pakken. 
 
Aanleiding  
De groenstrook ten oosten van de flat bevat dichte begroeiing met enkele solitaire heesters. Deze 
begroeiing veroorzaakt bij (sommige) bewoners overlast, die voornamelijk bestaat uit afval dat er 
wordt gedumpt en het ongedierte dat dat met zich meebrengt. In de gesprekken met de bewoners is 
toegezegd  dat deze reconstructie in 2022 opgepakt zal worden.  
 
Ontwerp 
Op de achterzijde van deze brief vindt u het ontwerp voor deze groenreconstructie. Hierop zijn de 
volgende acties weergegeven; 

- Verwijderen van houten paaltjes ten noorden van de groenstrook (belemmeren doorgang); 
- Verwijderen van het hekwerk ten zuiden van de groenstrook. Het groen is inmiddels 

ontwikkeld, dus betreding hoeft niet meer beperkt te worden; 
- Verwijderen van de haag ten zuiden van de plantvakken. Deze haag is niet goed ontwikkeld; 
- Verminderen van het verharde oppervlak tussen de twee flats in. De plantvakken zullen 

worden vergroot, met voldoende ruimte voor de doorgang richting de flats; 
- De twee plantvakken ter hoogte van flatblok 362-384 blijven behouden. Deze plantvakken zijn 

goed ontwikkeld, sluiten goed en zorgen niet voor overlast; 
- Het groen in de vier groenvakken ter hoogte van flatgebouw 290-360 wordt  weggehaald. Hier 

wordt grondverbetering toegepast en worden bloemrijke mengsels ingezaaid; 
- Het grasveld grenzend aan de wadi wordt ingezaaid met bloemenrijk mengsel. 

 
Met de bewoners is destijds besproken dat het omvormen van begroeiing naar grasvelden overlast 
van ongedierte kan wegnemen, maar overlast van honden(poep) kan vergroten. Destijds is 
uitgesproken dat deze overlast als minder erg zal worden ervaren en omvorming de voorkeur heeft. 
 
Proces 
Deze omvorming staat op de planning in het komend plantseizoen (oktober 2022 - februari 2023). Het 
ontwerp dat u is toegestuurd is nog een schetsontwerp. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 
op het ontwerp, neem dan contact op met onderstaande. Alle opmerkingen worden verzameld waarna 
intern wordt bekeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Uiterlijk 10 mei 2022 wordt de 
definitieve versie opgesteld.  
 
Vragen 
Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Iris van 
der Maden, groenadviseur, i.van.der.maden@oosterhout.nl 
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