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Geachte heer/mevrouw,
De Drakenfontein wordt het komende jaar gerestaureerd. Het rijksmonument op het Stationsplein wordt
volledig verwijderd, gerestaureerd en opnieuw opgebouwd. Daarnaast wordt een nieuwe technische
installatie voor de fontein aangelegd. In verband met deze werkzaamheden sluiten we het Stationsplein
tussen 5 maart 2020 en 7 augustus 2020 gedeeltelijk af. Daarna is de weg weer vrij voor alle verkeer. In
2021 sluiten we de weg nogmaals tijdelijk af om de fontein weer op te bouwen. Wat we precies gaan
doen en wat dit betekent voor de bereikbaarheid leest u in deze brief.
Wat gaan we precies doen?
Om de Drakenfontein te kunnen restaureren voeren we het werk in fases uit:
Fase 1: Van 5 maart 2020 tot 7 augustus 2020 verwijderen we de fonteinbak en de paal waarop de draak
zit. In deze periode verleggen we ook kabels en leidingen onder het plein en voeren we
onderhoudswerkzaamheden uit aan de traversetunnel.
Fase 2: Van 7 augustus tot 22 februari 2021 is het Stationsplein weer volledig bereikbaar voor het
verkeer. In deze periode werken we nog wel aan de fontein, maar op een andere locatie.
Fase 3: Van 22 februari tot 8 mei 2021 bouwen we de fontein weer op en komt de Bossche draak weer
terug naar het Stationsplein.
Bereikbaarheid
Op de achterzijde van deze brief ziet u een situatietekening. Hierop staan ook de omleidingsroutes voor
gemotoriseerd verkeer aangegeven. Voor fietsers en voetgangers blijft het Stationsplein vanuit alle
richtingen toegankelijk. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u op de website:
www.s-hertogenbosch/wegwerkzaamheden
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Rick Jansen, projectleider van de afdeling
Maatschappelijk Vastgoed. Zijn telefoonnummer is (073) 615 33 48. Of stuur een e-mail naar
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘restauratie Drakenfontein’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen

Situatietekening

De Kempenlandstraat wordt
tijdelijk eenrichtingsverkeer.
Verkeer kan de straat inrijden
vanaf de Brugstraat. En
uitrijden via de Boschveldweg.
Deze straat wordt ook tijdelijk
ingericht als eenrichtingsweg
tussen de Kempenlandstraat
en de Boschdijkstraat.

Omleidingsroute voor
auto’s vanuit het centrum

De traversetunnel onder het
Stationsplein door blijft
tijdens de werkzaamheden
open voor verkeer.
Omleidingsroute
richting centrum

Alleen bestemmingsverkeer

Mogelijke rijrichtingen auto
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