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Onderwerp: Tegenplan ontwikkeling Spie Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout 
 
Geachte Lezer, 
 
Misschien heb je er al van vernomen…onze samenleving heeft een uitdagende opgave om zorg te 
dragen voor haar leefomgeving. 
De landelijke overheid laat zich steeds meer van de beste kant zien. Het kabinet schrijft in haar visie 
dat natuur in de samenleving thuishoort. En niet alleen in de beschermde natuurgebieden. 
 
Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant samen met de 5 grootste gemeenten (B5) afspraken 
gemaakt om te investeren in het Natuurnetwerk Brabant. De B5 hebben daarin toegezegd om ook de 
omliggende gemeenten erbij te betrekken. Tevens hebben zij de waardering uitgesproken over 
initiatieven en ideeën van particulieren om nieuwe natuur en verbindingszones te ontwikkelen. 
Daar maken we bij deze graag gebruik van! 
 
Al reeds enkele jaren is het bekend dat het bedrijf Rodenburg Biopolymers wil uitbreiden op huidig 
akkerland pal tegen het bosgebied de Duiventoren. De Duiventoren maakt onderdeel uit van het 
Natuurnetwerk. Wij vinden uitbreiding van industrie op deze plek hoogst onwenselijk. Op 12 april 2020 
hebben we aan het college van B&W van de gemeente Oosterhout een inspraakreactie verzonden op 
het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, herziening 23 (Sidestream Innovation Valley). 
 
In het licht van de landelijke natuurvisie, de provinciale afspraken en dat natuur dicht bij de burger 
moet zijn, zou aan dit gebied een andere invulling moeten worden toebedeeld. Daartoe hebben wij 
een ontwerp opgesteld wat gezien moet worden als een tegenplan ten opzichte van de plannen van 
Rodenburg Biopolymers. 
 
Van het ontwerp hebben we een schets gemaakt. Deze is bijgesloten. 
 
Het ontwerp biedt een landschappelijke versteviging van het Natuurnetwerk en draagt bij aan het 
natuurlijk kapitaal van de regio met een oppervlakte van wel 15 hectare! Je vindt er een wadi met 
moerasfilter, die gevoed kan worden met regenwater vanaf het industrieterrein, een nat en droog 
gebied, en delen met hoog en laag struweel voorzien van een variëteit aan inheemse soorten struiken 
en bomen. Niet alleen een aanwinst voor het Natuurnetwerk maar ook voor het duurzaam 
landschapspark De Open Linie. Ook loopt er een wandelpad doorheen met bankjes zodat iedereen 
van dit stuk natuur kan genieten! De bestaande fietsroute van De Open Linie kan met een kleine 
aanpassing ook langs dit nieuw stukje natuur worden geleid. 
 
 
Met dit ontwerp hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan onze natuurlijke leefomgeving en zijn 
graag bereid om dit plan toe te lichten en deel te nemen aan gesprekken om dit plan te realiseren.  
 
Ondersteuning, suggesties, aanvullingen of ideeën voor verdere uitwerking zijn ook van harte welkom. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, email: 
info@spaardeduiventorenenhetblik.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik 

 

Kees Claasen 

Jan Kosse 

René Roovers 
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