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Aan alle bewoners van de Wibautstraat, Colijnstraat en de 
Dr. JM den Uijlstraat tussen nr. 1 t/m 26 

 

Vervanging bomen 
 

Oosterhout vindt een groen leefomgeving belangrijk. Bomen zorgen voor biodiversiteit en bij 

hitte ook voor koelte. Het groen in Oosterhout moet wel onderhouden worden. Op 

verschillende plekken in Oosterhout worden daarom herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan 

het openbaar groen. Die werkzaamheden zijn allemaal onderdeel van het zogenaamde 

Jaarprogramma Openbare Ruimte van de gemeente Oosterhout. In 2019 vallen hieronder ook 

de bomen in de Wibautstraat, Colijnstraat en de Dr. JM den Uijlstraat tussen nr. 1 t/m 26. We 

gaan deze vervangen. 

 

Waarom vervangen? 

De bomen (Valse Christusdoorn) zijn te groot geworden voor de plek waar ze nu staan. De bomen 

kunnen ondergronds onvoldoende ruimte vinden om te groeien en drukken hierdoor de bestrating 

omhoog. Ook gaat de kwaliteit van de bomen achteruit. De bomen zijn hierdoor niet duurzaam te 

handhaven. Er komen nieuwe bomen op dezelfde plaats als nu de bomen staan. Er worden nieuwe 

plantgaten gemaakt met voldoende ruimte voor de wortels om in te groeien. Bovendien herstellen we 

de bestrating rondom de bomen. Aan de inrichting van de straat wordt verder niets veranderd. 

 

Andere soorten 

Er komen andere boomsoorten terug. We hebben daarbij gekozen voor bomen die na 15 jaar 

gemiddeld een grootte van rond de 7 meter breed en 10-12 meter hoog bereiken. 

Om meer variatie te krijgen in het bomenbestand is er voor gekozen per straat een ander soort te 

planten. Bij de plaatjes op de achterzijde ziet u welke soort in welke straat komt. 

 

A- Fraxinus ornus ‘Paus Johannes-Paulus II' 

‘Paus Johannes Paulus II’ is windvast en verdraagt verharding en strooizout goed en is 

daarmee een prima straatboom. De zuilvorm maakt hem ook geschikt voor wat smallere straten. De 

bloei zorgt voor een extra sierwaarde. 

B- Tilia cordata ‘Rancho’  

De “Rancho’ is een uitstekende straat- en laanboom die het daarnaast ook goed in parken en 

groenstroken doet. Deze cultivar groeit vrij langzaam in de verharding en past daardoor met de relatief 

smalle, eironde kroon ook goed in straten met een wat smaller profiel. 

C- Acer rubrum 'Karpick'    

 De ‘Karpick’ is een ideale boom voor smalle straten en lanen. Hoogte tot 15 m. Een selectie waarvan 

de twijgen opvallend roodbruin gekleurd zijn. Ook de bladsteel van het heldergroene, tot 10 cm grote 

blad, is roodgekleurd. De onderzijde van het blad is blauwgroen. Opvallende gele tot rode 

herfstverkleuring. Het is een mannelijke vorm zonder bloem en vrucht. 

 

Planning  

Voor de bomen wordt een omgevingsvergunning kap aangevraagd. Na verlening van de vergunning 

worden de bomen vervangen.  

  

De geplande uitvoeringsperiode is oktober, november 2019. Over de exacte datum wordt u enkele 

weken van te voren geïnformeerd. 



  

 

 
 

 

   

   

 

  
Voor vragen over of naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de projectleider, 
mevrouw Nicolle Verhoeks-Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-
vaessen@oosterhout.nl 
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