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Aan alle bewoners van Jupiter 14 t/m 50 (even) en  
19 t/m 23 (oneven) 

 

Vervangen bomen en beplantingen  

 
Op verschillende plekken binnen de gemeente worden herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd aan het openbaar groen. Die werkzaamheden zijn allemaal onderdeel van 
het zogenaamde Jaarprogramma Openbare Ruimte van de gemeente Oosterhout. 
Hieronder vallen ook de beplantingen en bomen aan de Jupiter.  
 
Waarom vervangen 
De bomen en de beplanting die nu in de plantvakken staan zijn aan het eind van hun 
levensduur. In de huidige situatie zijn het drie plantvakken met een pad er doorheen. Bij de 
nieuwe inrichting wordt het een groot plantvak waarbij de verhoogde banden worden 
verwijderd.  
Bij de nieuwe inrichting worden er verschillende soorten bomen, heesters en solitaire 
heesters aangeplant. Voor  de nieuwe inrichting zie de achterzijde van deze brief. Er is 
gekozen voor verschillende soorten bomen en heesters om de biodiversiteit te verhogen. 
 
We gaan de volgende bomen aanplanten:  

• Styphnolobium japonicum ‘Fleright’ (Honingboom) – Dit is een boom die in de 
toekomst een hoogte van 12 tot 15m en een kroondiameter van ongeveer 6 tot 9 m 
krijgt. De boom bloeit in augustus – september in witte pluimen.  

• Tilia henryana (Chinese Linde) - Dit is een boom die in de toekomst een hoogte van 8 
tot 12 m en een kroondiameter van ongeveer 6 tot 10 m krijgt. De boom bloeit in 
augustus – september. 

•  Ulmus 'Nanguen’ (iep) - Dit is een boom die in de toekomst een hoogte van 12 tot 15 
m en een kroondiameter van ongeveer 4 tot 6 m krijgt.  

• Gymnocladus dioica (Doodsbeenderenboom) - Dit is een boom die in de toekomst 
een hoogte van 15 tot 20 m en een kroondiameter van ongeveer 6 tot 9 m krijgt. 

 
De nieuwe heesterbeplanting bestaat uit verschillende soorten, zowel groenblijvend als 
bladverliezend. Hierbij zijn soorten uitgekozen, die maken dat er het gehele jaar iets in bloei 
staat.   
 
Uitvoering 
Het werk moet nog worden uitgezet bij een aannemer. We gaan de werkzaamheden in het   
najaar van 2021 uitvoeren. Als hier meer over bekend is wordt u via een bewonersbrief  
geïnformeerd.  
 
Contactgegevens 
Voor vragen of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met de adviseur groen, 
mevrouw  N. Verhoeks-Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-
vaessen@oosterhout.nl 
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