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Geachte heer/mevrouw, 
 
Het Rodenborch-College bouwt een nieuw schoolgebouw en twee sporthallen in de wijk De Groote 
Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Om ervoor te zorgen dat de school straks goed en veilig 
bereikbaar is werken we aan de aanleg van de rotonde op de kruising Laaghemaal –Thorbeckeborch. 
De werkzaamheden starten eind mei en zijn naar verwachting op 5 augustus afgerond.  
 
Wat gaan we doen? 

• We leggen de rotonde Laaghemaal - Thorbeckeborch aan, inclusief een eenrichtingsfietspad  
rondom de rotonde en een zebrapad. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer en zorgt voor 
een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers. 

• We leggen fietspaden aan waarmee we het schoolgebouw en de sporthallen van alle zijden 
bereikbaar maken. 

• In juni 2021 is al een plan gepresenteerd voor een rotonde aan de noordzijde van de school op het 
Hooghemaal voor de auto-ontsluiting van de nieuwe school en sporthallen. De aanleg van deze 
rotonde is inmiddels gereed.  
 

Wat betekent dit voor u? 
Gedurende de werkzaamheden is de weg afgesloten voor autoverkeer. U kunt omrijden via 
Thorbeckeborch – Jagersboschstraat naar de Striensestraat. De bussluis in de Jagersboschstraat zal 
(tijdelijk) worden verwijderd. Wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u ook via https://www.s-
hertogenbosch.nl/wegwerkzaamheden 

Aan de achterzijde van deze brief staat een impressie van het gebied. 

Bomen 
In het ontwerp van de rotonde is rekening gehouden met de bomen die nu in het gebied staan en met 
alle kabels en leidingen die al in de grond liggen. Het was echter niet mogelijk om alle bomen rond de 
rotonde Laaghemaal te behouden. Voor de aanleg van de rotonde zijn inmiddels de 10 bomen gekapt. 
Ter compensatie planten we rondom de rotonde en op een andere locatie nabij in totaal 18 nieuwe 
bomen. De bomen zullen geplant worden in het late najaar van 2022 of in het vroege voorjaar van 2023.  
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Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de projectleider de heer J. Mutsaers. Stuur bij 
voorkeur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘rotonde 
Laaghemaal’. Of  bel naar telefoonnummer (073) 615 51 55. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 
 
 
Ir. T.J.J.R. Prinsen 
 

Sfeerimpressie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plan voor dit gebied kunnen we mede realiseren met subsidie van de Provincie Noord-Brabant. 

 

De bomen met een rode stip 

zijn voor de aanleg van de 

rotonde verwijderd. 


