
 

 

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van het pand 
Fort Orthenlaan 2 
5231PZ 's-Hertogenbosch 

Uw brief van :  Ref. :   
Uw kenmerk :  Tel. :   
Afdeling : SB/MV  E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl 
Zaaknummer :     
Datum : 18 mei 2021    
Onderwerp : Restauratie kapel Orthen 

  
Geachte heer/mevrouw, 
 
De komende maanden worden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de kapel op begraafplaats 
Orthen. Dit gebeurt in overleg met de stichting Solamen. Het rijksmonument uit 1882 wordt gerestaureerd 
door aannemer Cuppens . Vanaf 31 mei start de aannemer met het opbouwen van de steiger. De 
werkzaamheden duren tot en met september 2021. Wat we precies gaan doen leest u in deze brief. 
 
Wat gaan we doen? 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit : 
• Restauratie van voeg- en metselwerk 
• Restauratie van het natuursteen 
• Restauratie van het glas-in-lood  
• Vervangen van dakleien 
• Goten en afvoeren herstellen/vervangen 
• Reparatie van het smeedwerk 
• Herstel hout en schilderwerk 
 
Bereikbaarheid en bouwplaats  
Tijdens de werkzaamheden is de kapel niet beschikbaar voor diensten.  
 
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 16.00 uur. Tijdens de bouwvak wordt er wel 
doorgewerkt, maar zijn er minder mensen aanwezig op de bouwplaats.. Aan de achterzijde van deze brief 
ziet u waar het bouwterrein wordt ingericht. 
 
Het bouwverkeer van en naar de kapel is minimaal. Er hoeven geen grote hoeveelheden bouwmateriaal 
te worden vervoerd. Het verkeer rijdt zoveel mogelijk va de Schanswetering en Ketsheuvel naar de Fort 
Orthenlaan. 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Rick Jansen, projectleider van de afdeling 
Maatschappelijk Vastgoed. Zijn telefoonnummer is (073) 615 33 48. Of stuur een e-mail naar 
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘restauratie kapel Orthen’. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het hoofd van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed, 
 
 
drs. M.A.J.M. Timmermans 



 

 

Locatie bouwterrein 

 

 

 

De restauratie van de kapel is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. 

Dit pad is tijdelijk 
niet toegankelijk. 

Dit pad is tijdelijk 
niet toegankelijk. 

Het plein voor de kapel wordt 
gedeeltelijk ingericht als bouwterrein. 

Ingang begraafplaats (Fort Orthenlaan) 


