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U woont in of nabij de Dennenhorst waar werkzaamheden zijn gepland. In deze huis-aan-huis-brief 

willen wij u informeren over de planning hiervan. Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 5 januari 2021 het  ‘Definitiedocument Dennenhorst’ met 

bijbehorende plantekening vastgesteld en het is hiermee een definitief ontwerp geworden. Dit betekent 

dat het ontwerp kan worden uitgevoerd. Hierover vindt u informatie in deze brief. 

 

Bomenkap 

Om dit ontwerp te kunnen uitvoeren, is het nodig een aantal bomen te kappen. 

Het kappen van bomen gebeurt niet zonder gedegen onderzoek er is zoveel mogelijk oog  voor de dieren 

die in de bomen wonen. Een dergelijk onderzoek is in 2020 uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de nesten 

in de bomen in het gebied van het nieuwe ontwerp. Hieruit is gekomen welke bomen in het voorjaar 

kunnen worden gekapt en welke bomen nader onderzoek nodig hebben en na het broedseizoen kunnen 

worden gekapt. 

 

In de eerste ronde eind maart worden de bomen gekapt, waarvoor geen kapvergunning nodig is en 

waarin geen nesten zijn aangetroffen. Als er geen bezwaar tegen de kapvergunning is ingediend, worden 

ook de bomen geveld waarvoor nu een kapvergunning is verleend. Is er wel bezwaar ingediend, dan 

wordt met het vellen van deze bomen gewacht tot het bezwaar is afgehandeld. 

In het najaar is een tweede kapronde, dan is het fauna onderzoek naar bomen welke misschien 

beschermde diersoorten onderdak geven afgerond. Door de volgorde van het kappen van bomen wordt 

op zijn vroegst eind 2021 met de eerste werkzaamheden aan nutsvoorzieningen, riolering en wegen 

begonnen. Doordat het ontwerp, inclusief een her(be)plantingsplan,  zorgvuldig gemaakt is, verwachten 

wij dat bezwaren tegen de kapvergunning worden afgewezen. 

 

 

 

 



 

 

Staat van uw woning 

Gebruikelijk bij weg- en rioleringswerkzaamheden is een interieur en exterieur opname van uw 

woning/pand. Deze opname is bedoeld om de situatie vast te leggen voordat met de werkzaamheden 

wordt begonnen. Deze opname bestaat uit het fotograferen van alle met het oog waarneembare gebreken 

zoals scheuren, rot, vochtplekken etc. en het inspreken van de constateringen op een geluidsdrager. Deze 

opname is voor u kosteloos. U kunt een dergelijke opname weigeren. Deze zomer krijgt u hierover uitleg 

en kunt dan bepalen of u meewerkt aan een dergelijke opname.  

Over het algemeen verloopt de aanleg van civiel technische werken zonder schade, maar mocht dit 

onverhoopt toch gebeuren dan is de oorspronkelijke staat van uw huis bekend en is duidelijk wat 

eventuele nieuwe schade is. 

 

Asfalt- en grondonderzoek 

In het voorjaar 2021 wordt er een asfalt- en grondonderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van 

riolering en kabels en leidingen. Dit is nodig om een veilige werkomgeving te kunnen vaststellen (ARBO-

regels) en om de kwaliteit van het bodemmateriaal te bepalen. Bij dit onderzoek worden er gaten in de 

weg geboord en grond-/asfaltmonsters genomen. Dit onderzoek geeft weinig tot geen hinder. 

 

Vervanging nutsvoorzieningen en riolering 

Nadat alle bomen zijn gekapt, gaan de nutsbedrijven de gas- en waterleiding vervangen en aanpassingen 

aan het elektriciteitsnetwerk doen. Eerst worden er nieuwe hoofdleidingen aangelegd. Nadat uw 

huisaansluitingen overgezet zijn naar de nieuwe leidingen, worden de oude leidingen buiten bedrijf 

gesteld en verwijderd. De straat is na deze nutswerkzaamheden beschikbaar voor de aanleg van een 

nieuwe riolering, waarna de oude riolering gerooid kan worden. Mogelijk wordt de volgorde van 

werkzaamheden omgedraaid als dit logistiek beter past. Omdat er voor zowel nuts- als 

rioolwerkzaamheden ruimte nodig is om het werk uit te voeren, kunnen deze werkzaamheden niet 

tegelijk plaatsvinden. Tot slot worden er nieuwe plantvakken ingericht en wordt er nieuwe verharding 

op de bovengrond aangebracht. Van de werkzaamheden komt een detailplanning met tekeningen 

beschikbaar, zodat u weet wanneer er in welke straat werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Projectcommunicatie 

Als u iets wilt vragen of melden is het volgende e-mailadres beschikbaar, dennenhorst@heuvelrug.nl. 

Voor berichtgeving over de voortgang worden digitale nieuwsupdates gemaakt die verschijnen als er 

nieuws is. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ‘Nieuwsupdates Dennenhorst’ op onze website. De 

gemeente streeft er naar het gebruik van papier te minimaliseren en zoveel mogelijk berichtgeving 

digitaal te doen. Op de projectwebsite kunt u berichtgeving en project documentatie terug vinden 

onder https://www.heuvelrug.nl/vervanging-riolering-en-herinrichting-dennenhorst-eo/    

 

Als de werkzaamheden, waarschijnlijk vanaf eind 2021, intensiever worden, wordt er een keer per week 

een inloopspreekuur in de bouwkeet op de werklocatie gehouden. 

 

Mocht u vragen hebben, dan is de contactpersoon voor dit project de projectleider inrichting-

buitenruimte, Joris Jansen, bereikbaar via e-mailadres, dennenhorst@heuvelrug.nl. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Namens dezen, 

 

 

Themamanager Buitenruimte 

M. Kelhout  
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