
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Enkele bewoners en ondernemers van de Boterstraat (nabij Kruisstraat) hebben de gemeente 

Oss benaderd in verband met hun wensen en ideeën met betrekking tot de Boterstraat. 

 

Ze vonden de kwaliteit van de rijbaan en het gebrek aan beplanting in dat gedeelte van de 

Boterstraat niet goed. Ze hadden het verzoek om de straat te vergroenen en mogelijk het 

groen via zelfbeheer te gaan onderhouden. 

 

Het vergroenen van deze hoek van het centrum sluit mooi aan bij de aangenomen motie 

Vergroenen Stadshart door de gemeenteraad en eerder uitgevoerde werkzaamheden rondom 

het centrum. 

 

Nadat we een gesprek hadden gehad zijn wij gaan kijken of er mogelijkheden zijn om de 

straat te vergroenen en naar de technische staat van de openbare ruimte / verharding. 

 

Hieruit zijn drie deelprojecten ontstaan: 

- Vergroenen Boterstraat; 

- Vervangen verharding Boterstraat; 

- Vergroenen Kruisstraat van pizzeria Brigantino tot aan het Heschepad. 

 

In de bijlagen kunt u zien wat de plannen zijn, hieronder lichten we het in het kort toe.  
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In verband de covid-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te 

organiseren. 

 

Vergroenen Boterstraat 

Bij de Boterstraat met de hoek Kruisstraat gaan we de openbare ruimte vergroenen. Dit 

betekent dat er verharding verdwijnt en groen verschijnt. In samenwerking met enthousiaste 

omwonenden is er een voorstel gemaakt om de openbare ruimte te vergroenen.  

 

Ontwerp 

Om het trottoir goed toegankelijk te houden zijn we begonnen met een breedte te handhaven 

van 1.50 meter. De ruimte die overblijft kunnen we gebruiken om vaste planten, hagen, 

heesters en een kleine boom in aan te brengen. 

 

De exacte invulling van de beplanting kan nog gewijzigd worden, maar in principe denken we 

aan de volgende onderdelen. Voor de plantstroken; een mix van vaste planten met 

verschillende bloeitijden (Lageschaar o.g.). Het beeld zal ongeveer gelijk zijn als het huidige 

beeld in de Sint Sebastiaanstraat. Een groenblijvende haag ter begeleiding en als structuur 

(ook in de winter) langs de rijbaan. Een enkele solitaire heester (struik) en een kleine boom 

voor de hoogte. 

 

Om nog meer groenbeleving te ervaren, ook in de hoogte, zijn een aantal pergola’s bedacht. 

De pergola’s hebben dezelfde uitstraling als bij de pergola die onlangs op de hoek 

Jurgensplein - Heschepad geplaatst is. De pergola’s worden met klimplanten begeleid. 

Klimplanten kunnen ook vanuit geveltuintjes tegen (een constructie op) de muur klimmen. Dit 

in overleg met de eigenaar / bewoner. Op een aantal plekken komen (simpele) 

zitgelegenheden om in het groen te zitten. Om toch nog een enkele fiets te kunnen parkeren 

die niet in de vrije ruimte van het trottoir staat, is een kleine plek gefaciliteerd om daaraan te 

voldoen. 

 

Verharding Boterstraat 

De rijbaan van de Kruisstraat tot aan de Nieuwstraat wordt voorzien van een nieuwe 

gebakken klinker, dit doen we ook op de trottoirs over ongeveer dezelfde lengte. De 

uitstraling die dit gedeelte van de Boterstraat krijgt is hetzelfde als wat er op dit moment in 

bijvoorbeeld de Kruisstraat ligt. 
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Vergroenen Kruisstraat 

De wortels van de bomen drukken hier de verharding omhoog en uit elkaar. Dit kan 

gevaarlijke situatie opleveren. Dit grijpen we aan om een deel van de Kruisstraat te 

vergroenen. We slaan hier dus twee vliegen in één klap. Het betreft het gedeelte van 

Brigantino tot en met het Heschepad. Dit voorstel is als plankaart ook bijgevoegd.  

 

Ontwerp 

Onder de twee grote bomen (esdoorns) van Brigantino ten zuidwesten van de kruising met de 

Boterstraat stellen we een haag voor met daarachter klimop als bodembedekker. Het beeld 

wordt hetzelfde als het huidige vak onder de bestaande bomen ten noordoosten van 

Brigantino. Het kunstwerk blijft gehandhaafd en bereikbaar. De verharding rondom het 

pleintje wordt uitgevoerd in een gebakken klinker, net als het trottoir in de Boterstraat.. 

 

Ten noordoosten van de kruising met de Boterstraat (richting Heschepad) vergroten we de 

plek onder de bomen (de boomspiegel). Deze plekken gaan we vergroenen met klimop als een 

robuuste bodembedekker. Deze soort kan goed onder bomen (met veel wortels) groeien. Aan 

deze zijde vervallen door deze ingreep een deel van het fietsparkeren. Aan de noordoostzijde, 

ter plaatse van de Groene Engel, zetten we de hagenstructuur door. Dit geeft een goede 

eenheid met de rest van het gebied en doet veel voor de beleving van het groen ter plaatse. 

 

Planning 

Het vervangen van de bestrating in de Boterstraat zal deze winter of net na de winter 

uitgevoerd worden, hangt van het weer af. Deze werkzaamheden zijn technisch noodzakelijk 

en goed in de winter uit te voeren. 

 

De werkzaamheden in de Kruisstraat en groen werkzaamheden in de Boterstraat willen we 

aansluitend uitvoeren. Bij deze werkzaamheden zijn we erg afhankelijk van het weer, met 

enorme kou of vorst kunnen we die niet uitvoeren (de groen werkzaamheden). 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u die stellen via gebied1@oss.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Menno Bovens 
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