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Geachte heer/mevrouw,
In april informeerden wij u dat we, vanwege de paartijd, nog geen maatregelen konden treffen tegen de
konijnenoverlast in de Maasboulevard. Deze konijnen veroorzaken regelmatig schade op dit deel van de
Maasboulevard. Ze graven zich onder het straatwerk door, hierdoor zakken klinkers weg en ontstaan
gevaarlijke situaties. De paartijd is inmiddels voorbij. Vanaf de laatste week van augustus nemen we
maatregelen om de konijnen naar een ander gebied te laten trekken.
Wat gaan we doen?
We willen de konijnen bewegen om verderop langs de Maas een nieuwe plek te zoeken.
 We verwijderen een deel van de klinkers op de kop van de Maasboulevard ter hoogte van de hagen.
Hier zaaien we later ruw gras met bloemen in.
 Op het schuine deel tussen de verharding en de parkeerplaats vervangen we de beplanting ook door
ruw gras met bloemen.
 We plaatsen palen met geurkokers. In de geurkokers zit Tupoleum*. De geur hiervan is voor wilde
dieren niet prettig, waardoor zij hun leefgebied elders zoeken. De palen blijven zeker een jaar staan.
 Ook in de bestaande holen en gangen worden proppen met Tupoleum aangebracht.
Op de achterkant van deze brief ziet u een overzichtsfoto.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met de heer K. Terwisscha, projectleider bij
de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (073)
615 91 15. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van
‘Konijnenoverlast Maasboulevard’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte,
Ir. E.J. Jansen

*Tupoleum is een natuurlijk en volledig biologisch product. Het is dus niet schadelijk voor de gezondheid, en veilig voor
de natuur en het milieu

Overzichtsfoto

Aan deze zijde van de hagen
verwijderen we de klinkers en
zaaien we ruw gras met
bloemen.

Op dit schuine
deel verwijderen we de
beplanting en zaaien
we ruw gras met
bloemen.

Op dit schuine deel
zaaien we ruw gras
met bloemen.

