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Aan de bewoners van Bouwlingstraat 8-30 even, 17, 19 en 19a 
 

Voetpad oostelijke zijde Ridderstraat-Bouwlingplein 
 

Verbeteren groeiomstandigheden bomen 

 

In de Bouwlingstraat staan grote, mooie bomen. Deze willen we graag goede 
groeiomstandigheden bieden. Daarnaast brengen deze bomen veel boomwortelopdruk 
met zich mee, wat ieder jaar geld kost om het voetpad te herstellen. 
Zoals u wellicht weet zijn een groene leefomgeving en duurzaamheid belangrijke 
kernwaarden voor de gemeente Oosterhout. We mogen trots zijn op het mooie groen 
dat in het centrum aanwezig is. Als gemeente steken we veel tijd, moeite en energie in 
het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van deze groene omgeving. 
 
Huidige situatie 
Op het gedeelte Bouwlingstraat vanaf het Bouwlingplein tot aan de Ridderstraat staat een prominente 
laan met bomen op particuliere gronden. De grootte van de bomen zorgt dat de omgeving een groene 
uitstraling heeft. Dit is dan ook beeldbepalend voor dit gebied in de nabijheid van  het stadspark. 
Deze bomenrij staat langs een voetpad van betontegels waar met regelmaat hobbels ontstaan 
vanwege opdruk door boomwortels.  
Naast het voetpad is een rabbatstrook aanwezig van gebakken klinkers die onder andere als 
opstelplaats voor containers gebruikt wordt. Ook hier worden de stenen met regelmaat omhoog 
gedrukt door boomwortels en door het geringe gebruik van deze strook groeit er veel onkruid tussen 
de voegen. 
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Verwijderen voetpad en rabbatstroken 
Om ervoor te zorgen dat de bomen de omstandigheden hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen 
wil de gemeente het voetpad en de rabbatstrook aan de oostzijde (ter hoogte van huisnummers 17,19 
en 19a) verwijderen. Hiervoor in de plaats wordt er gras ingezaaid en bloembollen geplant. 
Door het verwijderen van de verharding en aanbrengen van gras met bloembollen, kan de boom beter 
wortelen en is er meer mogelijkheid voor bomen om zuurstof aan te trekken.  
De container standplaatsen zullen behouden blijven op de locaties waar ze zich nu ook bevinden. De 
bestrating zal op die plekken aangepast worden. 
 
Voldoende voorzieningen voor voetgangers 
Wij zijn van mening dat het verwijderen van het voetpad niet zal leiden tot grote ongemakken voor 
voetgangers. Er is voor de woningen aan de oostzijde (hsnr. 17, 19, 19a) voldoende gelegenheid om 
de rijbaan over te steken en aan de westzijde het voetpad te gebruiken.  
Voor alle andere voetgangers is er de mogelijkheid om bij het kruispunt bij de Ridderstraat de weg 
over te steken waarbij men gebruik kan maken van de geregelde oversteek. Ter hoogte van de 
Nieuwe Bouwlingstraat is er tevens de mogelijkheid om de rijbaan over te steken.  
 
Bijkomende voordelen 
Het verwijderen van de verharding heeft ook andere voordelen: 

1. Meer infiltratie regenwater 
Door de verharding weg te nemen en gras aan te brengen kan er meer regenwater infiltreren 
(inzakken in de grond). Bij de hevige regenbuien zoals we deze de laatste jaren meemaken 
zorgt minder verharding ervoor dat het riool minder regenwater hoeft te verwerken wat kan 
leiden tot minder wateroverlast. 

2. Verlagen onderhoud NRVWHQ�HQ�ULVLFR¶V 
De gemeente is verplicht om goed onderhoud uit te aan verhardingen. Grote bomen zorgen 
doorgaand voor opdruk van het voetpad door groter wordende wortels. Deze opdruk dient 
hersteld te worden door de gemeente zodat er zich geen gevaarlijke situaties voordoen. Door 
het voetpad en rabbatstrook te verwijderen zorgen we ervoor dat er geen opdruk meer kan 
voorkomen.  
Tevens hoeft er ook geen onkruid onderhoud meer uitgevoerd te worden op deze locatie. 

3. Vergrote groene uitstraling 
Door het aanbrengen van gras met bloembollen vergroot dit de groene uitstraling van de 
straat wat past bij het groene karakter van het park. 

 
Planning 
Uiteraard willen we u allen de kans geven om te reageren op het initiatief voor het verwijderen van het 
voetpad. Mocht u bezwaar hebben op de verwijdering van het voetpad dan kunt u contact opnemen 
met dhr. B. Kokken waarvan onderaan deze brief de contactgegevens vermeld staan. Er zal dan met 
u een afspraak worden ingepland om uw reactie te bespreken. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Kokken, projectleider openbare 
ruimte van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 0162-489038 of via e-mailadres 
b.kokken@oosterhout.nl  
  


