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Voor de realisatie van de plannen voor de schoolomgeving Beatrixlaan is inmiddels de aannemer 

bekend. Via deze brief stellen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken. 

 

Aannemer en start werkzaamheden 

Van Horssen Wegenbouw uit Asten gaat het plan voor de Beatrixlaan uitvoeren. Op dit moment werken 

zij de definitieve planning uit met het streven direct na de zomervakantie te starten.  

 

De voorbereidende werkzaamheden vinden al wel op korte termijn plaats. In de week van 16 augustus 

start we met het rooien van verschillende bomen en verwijderen van onderbeplanting. Deze 

voorbereidende werkzaamheden zijn noodzakelijk om het totale plan uit te kunnen voeren. Daarna 

verleggen de nutsbedrijven enkele kabels en leidingen. Qua planning is het streven de werkzaamheden 

aan de openbare ruimte af te ronden voordat de bouw van de school start. 

 

Waarom worden bomen gerooid en beplanting verwijderd?   

Het rooien van verschillende bomen is onder andere noodzakelijk om het vrijliggende fietspad te 

kunnen realiseren, maar ook om de uitbreiding van het parkeerterrein bij sportpark ’t Root mogelijk te 

maken. Verder wordt rond de nieuw te bouwen school tussen de te behouden bomen de 

onderbeplanting verwijderd. Dit om het zicht en hiermee de sociale veiligheid richting de omgeving te 

verhogen. Binnen het plan komen nieuwe bomen ter compensatie van de te  kappen bomen. Hieronder 

twee voorbeelden van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

 

 
Het bosje zal volledig verdwijnen om de uitbreiding van het parkeerterrein bij ‘t Root mogelijk  

te maken  



 

 

 
De bomen blijven staat, maar de onderbeplanting wordt verwijderd. Het nieuwe fietspad ligt achter  

de bomen. 

 

Deze en eerdere informatie  

Deze nieuwsbrief, maar ook de eerder gestuurde informatie, staat op de website van de gemeente 

Asten onder het kopje “Werk in uitvoering”.  

 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie? Mail dan naar schoolomgeving@asten.nl. Bellen 

kan ook, via tel (0493) 671 212. 
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