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Oss, Schijndel en 's-Hertogenbosch versterken hun (stads)natuur 



Natuur in de wijk officieel van start 
Vanaf september 2015 gaat het project Natuur in de wijk officieel van start. De gemeenten gaan specifiek voor 
de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis maatregelen nemen om hun leefgebied te versterken.  
Vanaf september 2015 worden onderzoeken uitgevoerd naar de soorten en bestaande leefgebieden. Per 
gemeente kan daarna met een kansenkaart concreet verder gewerkt worden.   
 
Nu al kunnen belangstellenden zich opgeven om mee te doen of gratis advies krijgen over wat zij zelf 
kunnen doen rond Natuur in de wijk. Aandacht voor nestkasten en hagen is een van de mogelijkheden om de 
leefgebieden van deze dieren te optimaliseren.  
 

 
 
 

 
 
Website Natuur in de wijk online 
Het project Natuur in de wijk zal de komende jaren worden ondersteund met de interactieve website. Hier leest 

u waarom uw gemeente het belangrijk vindt dat bewoners en bedrijven meedoen aan het versterken van 

biodiversiteit in de directe leefomgeving en ziet u direct alle ontwikkelingen. Ook staat er informatie over hagen 

en nestkasten die aantrekkelijk zijn voor vleermuis, huismus, zwaluw en insecten. Educatief materiaal is er 

speciaal voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
U kunt u aanmelden om mee te doen, als deelnemer of vrijwilliger, of om op de hoogte te worden gehouden van 

ontwikkelingen in uw wijk! 
Hebt u interesse in dit project of wilt u gewoon meer weten? Neem dan contact op met Projectteam Natuur in de 

wijk of vul het aanmeldformulier in op de site. 
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