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Aan de bewoners van dit pand

Roermond, 14 maart2023

Opwaardering Ursu linenbos

Beste lezer,

Op een hoge stuifduin ligt, omsloten door de Oude Keulsebaan, de Ratommerweg en de Sint
Wirosingel, het Ursulinenbos. ln dit bosgebied lag van 1921 tot 1975 een buitenverblijf van de Zusters
Ursulinen, vandaar ook de naam. Het bos fungeert als een multifunctionele overgangszone van het
stedelijk gebied naar het achterliggende landelijke gebied en vormt een uitloopgebied voor diverse
mensen uit de wijk. Recent heeft de Gemeente Roermond in overleg met de Stichting Tussen Roer en
ljzeren Rijn een vlekkenplan en actieplan opgesteld om het bos de komende jaren op te waarderen.

Met de geplande acties wordt er naar gestreefd het bos vitaal, functioneel én veilig te houden en de
diverse functies van het bos zo goed als mogelijk samen te laten komen.

Daarvoor zijn op korte termijn acties nodig. De gemeente Roermond start komende weken met de
eerste werkzaamheden door diverse houtopstanden te kappen om het bosje veilig en vrtaal te houden
Het hout van het bos wordt grotendeels ter plaatse hergebruikt. Uit het hout dat vrijkomt uit het bos
worden onder andere kenmerkende houtsculpturen gemaakt die het verhaal van het bos zullen
vertellen. Ook worden jonge bomen terug geplant om de kap te compenseren. Op korte termijn wordt
daarnaast de toegankelijkheid van het bos verbeterd door trappartijen aan te leggen en ingangen te
verbeteren.

Voor bewoners van Roermond-Zuid en andere gebruikers van het bosje kan het bosje door de
werkzaamheden de komende tijd minder goed toegankelijk zijn.

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u hierover contact opnemen met dhr. J. Heldens van het
cluster Openbare Ruimte van de gemeente Roermond op het telefoonnummer (0475) 14 CI475, óÍ
Stichting tussen Roer en lJzeren Riln.

lVlet vriendel ijke groet,

Gemeente Roermond en Stichting Tussen Roer en lJzeren Rrln

Wilt u onze rnformatie in de toekomst ook digrtaal cntvangen? il/leld u dan via

Uw!yl'3ËiÏ!*l!1i/serylqq aan voor Buurtpost en cnze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost.
Hiermee blijfi u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.


