
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente gaat werkzaamheden in de Euterpelaan uitvoeren. In deze brief leg ik u uit wat 

de bedoeling is. 

 

Klimaatverandering 

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met lange droge periodes 

afgewisseld met lokale hevige regenbuien. Door de droge periodes treedt in toenemende mate 

verdroging van de ondergrond op. Bij hevige regenbuien kunnen de rioleringen het water niet 

verwerken. Beide leiden tot hinder en overlast. 

 

Om de effecten van de klimaatverandering te verminderen koppelt de gemeente Oss steeds 

meer wegen af van de riolering. Dat betekent dat regenwater wordt opgevangen in de berm of 

groenstroken, waarna het in de ondergrond kan infiltreren. Deze maatregelen worden door de 

Provincie Noord-Brabant gestimuleerd. 

 
Afkoppeling 

Bij hevige regenval zien we dat de Euterpelaan vaak blank staat. Wij willen hier een 

verbetering doorvoeren door het regenwater van de rijbaan in de berm tussen de rijbaan en 

het fietspad te infiltreren. Dit doen we door de trottoirbanden en kolken te verwijderen, de 

berm te verlagen (kommetjes aanleggen) en in die kommetjes zogenaamde infiltratiekolken 
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te plaatsen. Deze infiltratiekolken bestaan uit een verticale geperforeerde plasticbuis. 

Regenwater komt in deze buis en infiltreert zijdelings in de ondergrond. 

 

Met deze maatregelen kunnen we niet voorkomen dat de Euterpelaan blank komt te staan, 

maar we kunnen de hinder en overlast hiermee wel verminderen. 

 

Snoeien bosplantsoen 

Het bosplantsoen langs de Euterpelaan is in de afgelopen jaren hoger en breder geworden. 

Wij willen dit in omvang gaan terugbrengen. Ter plaatse van de tuinen laten we het 

bosplantsoen in de volle breedte staan, zodat de schuttingen en andere erfafscheidingen 

buiten beeld blijven en de bewoners hun privacy houden. Wel gaan we hier de bramen 

verwijderen. Ter plaatse van de gevels van de woningen gaan we het bosplantsoen in breedte 

verminderen, waardoor het vanaf de Euterpelaan minder massief overkomt. Een tekening van 

de toekomstige situatie is achter deze brief gevoegd. 

 

Doel van de maatregelen 

Met deze maatregel willen we een aantal dingen bereiken: 

- Afkoppelen regenwater van riolering en infiltratie ter voorkoming van verdroging 

- Verbeteren van het aanzien van de Euterpelaan 

 

Wanneer gaan we dit uitvoeren? 

Wij hebben gepland de aanleg van deze voorzieningen vanaf 10 september te starten. De 

aanleg zal ongeveer een week duren.  

 

Meer informatie of vragen? 

Bezoek dan de website www.ordevandeklauw.nl/euterpelaan of neem contact op met 

n.van.schagen@oss.nl.  
 

Met vriendelijke groet, 

  
Joop de Groot 

Gebiedsbeheerder Ruwaard 

 


