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Aan alle bewoners van Sint Jorisveld en Rijksweg 181 A 
en 183 

 

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 valt ook de beplantingen en bomen aan het Sint Jorisveld.  
 
Waarom vervangen 
De bomen in het paadje richting de Rijksweg en naast de woningen Sint Jorisveld 7 en 9 
worden te groot voor deze locatie. We gaan de bomen vervangen waarbij we de beplantingen 
ook vervangen. 
Het pad richting de Rijksweg gaan we iets versmallen waardoor er meer ruimte ontstaat voor 
de bomen en de beplantingen. 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:  

• Prunus x schmittii (Sierkers) – Dit is een 
boom die in de toekomst een hoogte tot 
10m en een kroondiameter van 
ongeveer 3 tot 4 m krijgt. De boom bloeit 
in het voorjaar roze.  

• Tilia cordata 'Böhlje' (Linde) - Dit is een 
boom die in de toekomst een hoogte 
van10 tot 15 m en een kroondiameter 
van ongeveer 6 tot 9 m krijgt.  

•  Ulmus 'Clusius’ (iep) - Dit is een boom 
die in de toekomst een hoogte van 15 
tot 20m en een kroondiameter van 
ongeveer 6 tot 8 m krijgt.  
 

 
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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