
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer : 272789  

Zaaknaam: Reconstructie groen Ribesstraat OTH00780 

 

Aan alle bewoners van de Ribesstraat, Lijsterbesstraat, 
Pastoor den Rondenstraat 10 en 12, Dennenlaan 81 t/m 

89, Galubastraat 21, 34 t/m 40 en Molikstraat 2 

 
Vervangen beplantingen en aanleg drainage 

 
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 valt ook de beplantingen en bomen aan de Ribesstraat.  
 
Waarom vervangen 
De beplanting aan de Ribesstraat is niet oud, maar sterft steeds af door hoge 
grondwaterstand (geringe ontwateringsdiepte) als gevolg van plaatselijke ondoorlatende 
leemlagen. Om de ontwateringsdiepte voor de woningen en beplanting te verbeteren, wordt 
er een drainagestelsel aangebracht in de Ribesstraat en de Lijsterbesstraat. De drainage 
wordt aangesloten op de aanwezige drainage in de Galubastraat.  
 
De beplantingen en de bomen in de Ribesstraat en de beplantingen in de Lijsterbesstraat 
worden bij deze werkzaamheden vervangen. Bij de nieuwe inrichting worden er verschillende 
soorten bomen, heesters en solitaire heesters aangeplant. Voor  de nieuwe inrichting en 
soorten zie de achterzijde van deze brief. Er is gekozen voor verschillende soorten bomen en 
heesters om de biodiversiteit te verhogen. 
 
Uitvoering 
Het werk moet nog worden uitgezet bij een aannemer. Samen met de aannemer zal er een 
planning opgesteld worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als deze bekend is 
zullen wij u weer via een bewonersbrief informeren. 
 
Contactgegevens 
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van 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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Bomen: 
1- Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’ 
2- Ulmus ‘Columella’ 
3- Magnolia grandiflora ‘Galisonniere’ 
4- Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’ 

5- Tilia tomentos ‘Doornik’ 
Heesters:  

1- Deutzia gracilis ‘Nikko’ 
2- Mahonia Bokrafoot’ 
3- Sarcocca confusa 
4- Hydrangea macrophylla ‘Tovelit’ 
5- Spiraea japonica ‘Little Princess’ 

Solitaire heesters: 
1- Cornus kousa ‘Satomi’ 
2- Corylopsis spicata 

 


