
Natuur in de stad/Operatie steenbreek
Het gaat slecht met de insecten in Nederland, vanwege een combinatie van 
factoren: gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, monocultuur in de 
landbouw en het verdwijnen van planten en bloemen door verstedelijking. 
Daarnaast is verdroging in de stad een probleem. Om dit tegen te gaan stimu-
leert gemeente Oss bewoners om versteende oppervlakken te vergroenen 
met ‘Operatie Steenbreek’.

Het centrum van Oss bevat relatief weinig groen. De gemeente heeft het af-
gelopen jaar een aantal groene linten aangelegd in en om de stad. Ook langs 
het traject Raadhuislaan – Oostwal zal een groen lint worden aangebracht. 

Dit is een mooie aanleiding om het Klaphekkenplein een impuls te geven. 
Deze in het oog springende plek is uitermate geschikt om mensen te informe-
ren over de groene linten en natuur in de stad. 
En vergroening heeft ook een positief effect  op de beleving en het het leef/
vestigingsklimaat voor ondernemers en omwonenden. 

Honingboom (Sophora japonica) 
meerstammig

Plataan (platanus x hispanica) 
bestaand

Valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos)
bestaande bomen

Vlinder- en bijentuin Klaphekkenplein

IN DE STAD
Klaphekkenplein
Het versteende plein zal omgetoverd worden naar een groene tuin.
Daarin zullen de drie banken en enkele bomen behouden blijven. Overige 
bomen worden elders verplant. De halfverharding en drie paden zullen ver-
vangen worden door voor glooiende borders, die aansluiten op de rijbaan. 
Zo zal de doorlopende looproute door het groen heen lopen. Hierdoor wordt 
de plek levendiger en zullen meer mensen het groen daadwerkelijk beleven.

De beplantingskeuze wordt afgestemd op vlinders en bijen met waardplan-
ten lavendel, pijpestrootje en damastbloem - en andere waardevolle nectar-
rijke vaste planten met uiteenlopende bloeitijden. Zo zal er een fraai bloem-
rijk beeld ontstaan én het hele groeiseizoen voeding aanwezig zijn voor 
onze bestuivers.

Naast voeding is het belangrijk ook schuilgelegenheid te bieden, dit kan in 
de vorm van een insectenhotel. Die zijn in alle soorten en maten te koop, 
maar kunnen ook gemakkelijk zelf gemaakt worden van gerecycelde materi-
alen, bijvoorbeeld pallets.



IJzerhard (Verbena bonariensis)

Wilde marjolein (Origanum vulgare)

Spierstruik (Spirea cinera ‘Grefsheim’)

Veronica (Veronica longifolia ‘Blauriesin’)Guldenroede (Solidago ‘Goldkind’)

Damastbloem (Hesperis matronalis)

Herfstaster (Aster dumosis ‘P.A. Kippen-
berg’)

Koninginnekruid (Eupatorium ‘Baby Joe’)

Lavendel (Lavandula angustifolia ‘Siesta’)

vlinderstruik (Buddleja davidii ‘Blue Chip’) Zonnehoed (Echinacea pupurea ‘Magnus’)

Lupine (Lupinus ‘My Castle’) Pijpestrootje (Molina ‘Moorhexe’)


