
 

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van het pand 

 

 

Uw brief van :  Ref. :  Dhr. R. van Helden 

Afdeling : SB/P&V Tel. : (06) 22 97 67 02 

Datum : 4 juni 2020 E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl 

Onderwerp : Start aanleg steiger en tribune Zuid-Willemspark 

      

   Geachte heer/mevrouw, 

 

Het gebied rond de Zuid-Willemsvaart maken we aantrekkelijker om te verblijven. Op maandag 15 

juni gaan we aan de slag in het gebied tussen de Citadellaan en de Van Berckelstraat. Het is een 

mooie plek om aan het water van de zon te genieten. Daarom leggen we ter hoogte van 

Nieuwehagen een tribune aan. Ter hoogte van het Kruithuis aan de Zuid Willemsvaart komt een 

steiger. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 17 juli. 

 

Wat gaan we doen? 

Bij Nieuwehagen leggen we een tribune aan. In de tribune planten we de Perzische Slaapboom, 

zodat je ook in de schaduw kunt zitten wanneer de zon te warm is. De tribune biedt nieuwe 

mogelijkheden in het Zuid-Willemspark. Zo kunnen kleinschalige optredens worden gegeven op 

bijvoorbeeld een drijvend podium. 

 

Ter hoogte van het Kruithuis aan de Zuid Willemsvaart maken we een steiger. Samen met Provincie, 

omliggende gemeenten en maatschappelijke partners maken we bijzondere plekken langs de 

historische Linie 1629. Als je op de steiger zit, bevind je je op één van deze historische plekken. Dit 

wordt een opstapplaats voor boten.  

 

Op de achterkant van deze brief vindt u de schetsen van de steiger en tribune. 

 

Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden werken we vooral vanaf het water. Dit betekent dat de weg Zuid-

Willemsvaart bereikbaar blijft. Op momenten waarop een aantal parkeerplaatsen langs het 

werkgebied even niet bereikbaar is, informeren we de vergunninghouders.  

 

Meer informatie 

Wilt u meer lezen over het ontwerp en de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld? Kijk dan 

op onze website denbosch.nl/zuid-willemspark/steiger 

 

Contactgegevens van de aannemer  

Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV. voert de werkzaamheden uit. U kunt voor vragen over 

de werkzaamheden contact opnemen met de heer Victor Erdman via het telefoonnummer (06) 23 85 

70 93. Of mailen naar victor@wallaard.nl. 
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Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact op met de heer R. van Helden, projectleider van de afdeling 

Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (06) 22 97 67 02. Of stuur een e-mail 

naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Zuid-Willemspark’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 

 

Overzichtstekening 

Tribune 

 
 

Steiger 

 


