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Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres 
        
 
 
       
   
Datum  : 30-11-2020 
Betreft  : Vervangen laanbomen Van Den Vondellaan te Driehuis 
Uw kenmerk : 320415-02 
Behandeld door : Dennis van Baekel 
 
Geachte bewoner(s) / gebruiker(s) van dit woonadres, 
 
In opdracht van de gemeente Velsen gaan wij maandag 7 december 2020 starten met het planten 
van beplanting aan de Van Den Vondellaan te Driehuis. De werkzaamheden worden met zorg 
uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden kunt u enige overlast ervaren. 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het verfraaien van de laanbomen en plantsoenen in uw wijk, worden de 
volgende werkzaamheden verricht: 

- Het verwijderen van bestaande beplanting (indien nodig); 

- Het toepassen van grondverbeteringen op het middenterrein van de rotonde Van Den 
Vondellaan/Nicolaas Beetslaan; 

- Het aanbrengen van divers bos- & sierplantsoen; 

- Het vervangen van bestaande bomen (indien nodig) en het planten van nieuwe bomen. 
 
Planning 
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 7 december t/m woensdag 16 december 
2020. 
 
Verkeersmaatregelen 
In verband met de werkzaamheden zullen diverse parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn voor 
parkeren:  

- De parkeervakken aan de oostkant van de Van den Vondellaan (nr. 5 t/m 53 oneven) zijn 
op 7 en 8 december niet beschikbaar voor auto’s; 

- De parkeervakken aan de westkant van de Van den Vondellaan (nr. 2 t/m 44 even) zijn 
op 9 en 10 december niet beschikbaar voor auto’s. 

Wij verzoeken wij u om uw auto de avond voor start van onze werkzaamheden buiten het 
werkgebied te parkeren.  
 



 

Locatie van het werkgebied 

 
 
Plantlijst 
Bomen:    Lindeboom. 
Plantsoenen: Kattekruid en Ooievaarsbek.  
Middenterrein Rotonde: circa 15 verschillende soorten heesters en vaste planten. 
 
Deze planten dragen bij aan de biodiversiteit in de woonwijk en gemeente Velsen. Door 
meerdere soorten van beplanting toe te passen wordt de soortenrijkdom van de planten vergroot 
en divers. Door de geplaatste bos- en sierplantsoen zullen meer insecten worden aangetrokken, 
die hun bijdrage leveren aan de biodiversiteit.  
 
Contactgegevens 
Kantoor:  De Bie Groen 023-538 52 06 (bereikbaar tussen 8:00 – 17.00 uur) 
Uitvoerder:  Tim Post 
Projectleider:  Dennis van Baekel 
 
Website 
www.debiebuitenwerk.nl 
 
Klachtenprocedure 
Wanneer u klachten heeft, kunt u het beste op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur bellen met  
023 – 538 52 06. U kunt uw melding ook doen op onze website www.debiebuitenwerk.nl of 
mailen met info@debiegroen.nl. In noodgevallen kunt u onze piketlijn 06-20552658 bellen. 
Wanneer er klachten zijn m.b.t. de openbare ruimte, verwijzen wij u naar Slim Melden Velsen: 
https://velsen.slimmelden.nl/ 
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw begrip en 
medewerking.   
 
Met vriendelijke groet, 
De Bie Groen BV 
 
Tim Post 
Uitvoerder 
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