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Geachte heer/mevrouw, 

 
Langs de Zwartbroekweg, aan de kant van de woningen, staan (onder andere) 22 zilverlindes. Deze 

zilverlindes hebben slechte groeiplaatsen. Ze hebben weinig ruimte en een slechte bodem om goed te 

kunnen groeien. Een aantal zilverlindes zorgt voor wortelopdruk en/of de stamvoet (onderaan de stam) 

is gerot/groeit scheef. Dit kan ervoor zorgen dat ze in de toekomst afsterven. We gaan daarom deze 

bomen verwijderen. Natuurlijk kleuren we de straat weer groen en planten we 22 nieuwe bomen weer 

terug. Dit doen we volgend plantseizoen (dit najaar). We nemen u graag mee in het proces. 

 

Wat gaan we doen? 

Voordat we aan de slag gaan met het nieuwe bomenplan, willen we u graag meenemen in hoe we dit 

gaan aanpakken. De nieuwe bomen komen op ongeveer dezelfde plek terug. We vergroten de 

boomspiegels (grond rondom de boom), zodat ze iets meer groeiruimte hebben. Daarnaast kiezen we 

bomen die goed kunnen groeien in een stedelijke omgeving. We verwijderen al wel de zilverlindes. 

Hiervoor vragen we eerst een kapvergunning aan. Als alles goed gaat, verwachten we de zilverlindes 

deze zomer te verwijderen en in het najaar de nieuwe bomen te planten. 

 

Denk en doe mee! 

Denkt u graag mee over welke soorten we kunnen planten? Zou u het leuk vinden om een stukje grond 

rondom een boom zelf te beplanten en onderhouden? Of heeft u vragen of opmerkingen over het groen 

in uw straat? Laat het ons weten. U kunt dan mailen naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als 

onderwerp Zwartbroekweg. 

 

Werkzaamheden in de straat 

Met het verwijderen van de bomen maken we alvast een begin van de vernieuwing van de straat. Niet 

alleen verbeteren we het groen, ook vernieuwen we de bestrating. We verwachten dit in het tweede helft 

van het jaar te doen. Zodra we hiermee starten, informeren wij u hierover. Ook staan er twee slecht 

groeiende lindes aan de waterkant ter hoogte van huisnummers 24/26. Deze lindes worden 

meegenomen in de herinrichting en worden later verwijderd. Eén boom planten we terug in de straat en 

de andere boom planten elders in de wijk.  

 

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening. 
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Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met onze boomspecialist, de heer J. Winter. Zijn 

telefoonnummer is (06) 54 25 06 81. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met 

als onderwerp ‘Zwartbroekweg’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte, 

 

 
Ir. E.J. Jansen 

 

 

Overzichtstekening 

 

       We verwijderen deze 

bomen. Hiervoor in de plaats 

planten we nieuwe bomen. 


