
Wat als?
De A58 zal worden verbreed om de doorstroming van het verkeer voor de komende jaren 
te verbeteren. Ter hoogte van Ulvenhout staat in de middenberm van de snelweg een eik. 
Deze prachtige zomereik stond voorheen op landgoed Anneville en is bij aanleg van A58, 
in 1989 gespaard gebleven. In de loop der tijd is de eikenboom een herkenbaar 
'monument' geworden. Wat te doen met de eik? Is behoud van de boom bij de 
huidige verbreding weer mogelijk? Of zal de eikenboom moeten worden gerooid? 
Wellicht kan de eik worden verplaatst?     
                                                                                                                                                                                     
InnovA58 vroeg het in een e-participatietraject aan omwonenden. Het merendeel van 
hen stelde voor de eik te verplaatsen en deed ook suggesties voor een nieuwe plek. 
De mogelijkheid van verplaatsing wordt daarom technisch onderzocht. Kan de 
150 jaar oude boom op een nieuwe plek aarden om daar rustig 500 jaar oud te worden? 
                                                                                                                                                    
Wat als de eikenboom op een andere plek zou komen te staan? Blom&Moors hee� de 
genoemde plekken mét de eikenboom in beeld gebracht om de voorstellen beter te 
kunnen beoordelen. 
Past de boom op die nieuwe plek? En welke betekenis kan de eikenboom daar krijgen? 

Wat als we het u zouden vragen? 
Twitter mee  @InnovA58  @blommoors  #eikenboom

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#geersbroek #couwelaar
#markdal #brabantslandschap 
#baronie #rustplek    

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#royaaldreef #Ulvenhout #foodwalks 
#landgoederen #fietstocht #gids

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#knooppuntsintannabosch #A58 #A27 
#Breda #Utrecht #snelweglandschap 
#monument   

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#geersbroek #koeienindewei 
#onzebuurtmooi #brabantslandschap

Wat als de eikenboom de rustplek verrijkt 

in onze  buurt?   What if the oak tree 

were to enrich the place of calm
in our neighbourhood?

Wat als de eikenboom een verplaatsbaar 
monument wordt? What if the oak tree 

were to become a mobile monument? 

Wat als de eikenboom volledig opgaat in het 

landschap?  What if the oak tree 

were to blend into the landscape completely?

Wat als de eikenboom als gids dient voor 

wandelaars en fietsers ? What if the oak tree 

for hikers and cyclists?

were to function as a guide Op uitnodiging van Atelier Tussenruimte -InnovA58 - Rijkswaterstaat 2015

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom 
#pekhoeve #Ulvenhout 
#cultureelcentrum #bakhuis  
#bosuilendorp #vrijmarkt 

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom #A58
#knooppuntgalder #A16  #Antwerpen 
#Rotterdam   #snelweglandschap 
#middelpunt

@InnovA58 @blommoors 
 #eikenboom
#landgoedanneville #geersbroek 
#koetshuis #trouwlokatie #picknick 
#schaduw #terugkomst   

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#afrit14 #Ulvenhout #A58 
#snelweglandschap #herkenningspunt

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#annevillelaan #craenlaer #Ulvenhout 
#groenerotonde #mooiebuurt 
#kunstwerk

Wat als de eikenboom het hart wordt van onze 

gemeenschap?  What if the oak tree 

were to become the heart of our community? 

Wat als de eikenboom het middelpunt wordt 

van de bocht naar België?  What if the oak tree 

were to become the center point 
of the curve towards Belgium?

Wat als de eikenboom terug komt 

naar landgoed Anneville?  the oak tree What if 

were to return to Anneville estate?

@InnovA58 @blommoors 
#eikenboom
#annevillelaan #Ulvenhout #speuldop 
#bijenhal #houtwal   

Wat als de eikenboom weer deel wordt 

van de houtwal? What if the oak tree 

bankwill become part of the wooded again?

Wat als de eikenboom het herkenningspunt 

wordt van Ulvenhout?  What if the oak tree 

were to become the Ulvenhout  landmark? 

Wat als de eikenboom het kunstwerk 
wordt op de  nieuwe rotonde?  What if the oak tree 

art work were to become the 

at the new roundabout? 

Wat als de eikenboom wordt verplaatst naar

een nieuwe plek? What if the oak tree

 were to be given a new location? 
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