
Onze Kapellerlaan van oud naar nieuw:
duurzaam en klaar voor de toekomst!

Deze kaart wordt u aangeboden door de Klankbordgroep Kapellerlaan en 
Wijkraad Kapel in ’t Zand in samenwerking met de gemeente Roermond.

Meer informatie over de herinrichting van de Kapellerlaan:
www.roermond.nl/kapellerlaan

www.wijkapel.nl



Vriendelijke groeten,

De Klankbordgroep Kapellerlaan
Wijkraad Kapel in ‘t Zand

Straks wonen we samen 
aan de mooiste en meest 

duurzame laan van Roermond!

Beste medebewoner van de Kapellerlaan,

U woont aan de prachtige Kapellerlaan. Een laan met een rijke geschiedenis. Aangelegd in 1730 als vervanging van de veldweg 
die langs de Roer liep. De geschiedenis vindt z’n oorsprong bij de bouw van de Kapel rond 1420 en gaat via de bouw van de 
herenhuizen, de trieste start van de Tweede Wereldoorlog naar de laan zoals die er na de herinrichting uit zal zien. 

Dat herinrichting nodig is, zien we aan het fietspad met de vele kuilen. En, helaas ervaren we ook schade aan het riool en de 
bestrating. We gaan de laan dan ook volledig aanpakken. De gemeente gaat het riool vervangen, brengt nieuwe bestrating 
aan, zorgt voor ecologisch verantwoorde hemelwaterafvoer en vervangt de bomen. De huidige platanen van 1997 zijn niet 
meer geschikt voor de laan. Daar krijgen we lindebomen voor terug. Een boomsoort waar eerder in 1810 en nu via inspraak 
wederom voor is gekozen. We gaan ervan uit dat de lindeboom pas na 80 jaar aan vervanging toe is. Onze kinderen groeien 
dus met deze bomen op. De gemeente werkt op dit moment samen met ons, de Klankbordgroep Kapellerlaan en Wijkraad 
Kapel in ’t Zand, een aantal ideeën voor hergebruik van de bomen uit. U zult de platanen dicht bij de kinderen terug zien, 
zoals op het informeel speelveld op het Lief Vrouweveld, bij de scouting en de speeltuin Kitskensberg.

We hebben gekozen voor een duurzame inrichting van de laan en een bestrating die zeker 40 jaar meegaat. Binnenkort 
starten de werkzaamheden voor het verwijderen van de bomen. De hele aanpak zal ongeveer een jaar in beslag nemen. 
Tijdens dat jaar zullen er periodes zijn waarin u ongetwijfeld hinder zult ondervinden van de werkzaamheden voor uw deur. 
De gemeente heeft beloofd haar best te zullen doen om u van zo veel mogelijk van informatie te voorzien. Zodat u altijd weet 
waar u aan toe bent. Te beginnen met de bewonersbrief die u eerder van de gemeente ontving. Als u in de tussentijd vragen 
heeft, kunt u zich altijd tot ons of de gemeente wenden. U vindt onze gegevens op de achterzijde.


