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20 februari 2020
Verplanten bomen Orthenseweg

Geachte heer/mevrouw,
Begin maart starten we met het verplaatsen van een aantal bomen aan de Orthenseweg. Dit zijn
voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de kruising Aartshertogenlaan –
Orthenseweg. De herinrichting bestaat onder andere uit het aanpassen van de kruising, het plaatsen
van slimme verkeerslichten en het aanleggen van een voorrangsplein. We verwachten de herinrichting
in april 2020 te starten en eind juli 2020 klaar te zijn. Wanneer de planning van de aannemer definitief is,
brengen wij u hiervan op de hoogte.
Wat gaan we doen?
Ter voorbereiding van het opnieuw inrichten van de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg
verplanten we een aantal bomen, omdat deze in de nieuwe situatie niet op de huidige locatie kunnen
blijven staan.
 We schuiven 6 bomen een paar meter op.
 We zetten 37 bomen in een tijdelijk depot aan het Vogelplein. Deze bomen worden later weer
terug geplant.
 We verplanten 17 bomen naar een locatie elders in ’s-Hertogenbosch.
Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.
Extra nieuwe bomen
Doordat we straks de kruising compacter maken en de busbanen opheffen, ontstaat er meer ruimte voor
groen. In het najaar planten we 62 extra nieuwe bomen en planten we ook de bomen die in het depot
staan terug.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de heer J. van Strien,
projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (06) 52 58
41 21. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Orthenseweg’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen
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Overzichtstekening
Bomen die naar het
depot gaan
Bomen die een paar
meter opschuiven
Bomen die naar
andere locatie gaan
Bomen die naar
andere locatie gaan
Bestaande bomen
die blijven staan

Soorten bomen
P: Plataan
F: Fagus
Te: Tilia Europaea
Tp: Tilia Platyphyllos
Tt: Tilia Tomentosa

