
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 

Postbus 200 F (0343) 41 57 60 

3940 AE  Doorn E info@heuvelrug.nl 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

Thema Buitenruimte 
Team Inrichting 
Contactpersoon B.  Koning  
Ons kenmerk U19.03114 
Uw kenmerk  
Datum 17 april 2019 
Onderwerp Informatieavond Maarsbergen Oost 
Bijlage(n) geen 

www.heuvelrug.nl IBAN NL64BNGH0285120808   

De datum voor de informatieavond ontwikkeling Maarsbergen Oost is gewijzigd. Provincie Utrecht 

organiseert op 7 mei een avond voor de ondertunneling Maarsbergen. Omdat wij iedereen de 

gelegenheid willen geven beide avonden te bezoeken nodigen wij u van harte uit op dinsdagavond  

14 mei in het Gebouwtje van de Dorpskerk Maarsbergen aan de Woudenbergseweg 52. U bent daar 

welkom tijdens de informatieavond over de uitvoering van werkzaamheden voor het nieuwe 

bedrijventerrein Haarbos en de bouw van nieuwe woningen aan de Haarweg. Vanaf 19.30 uur staat de 

koffie klaar en kunt u tot 21.00 uur kennis nemen van de informatie en uw vragen stellen aan ons en 

ook aan de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk. 

 

Maarsbergen Oost 

In Maarsbergen Oost wordt het nieuwe bedrijventerrein Haarbos gerealiseerd en komen er in totaal 25 

nieuwe woningen aan de Haarweg. Voor deze ontwikkelingen worden de Haarweg, Rottegatsteeg en 

Griftdijk aangepast. Bij de aansluiting van de Griftdijk op de provinciale weg N226, de 

Woudenbergseweg, wordt de kruising  onder handen genomen en wordt er een verkeersregelinstallatie 

aangebracht. In de bebouwde kom wordt op de Haarweg een vrachtwagenverbod ingesteld tussen de 

Rottegatsteeg en de Proosdijlaan  en worden de bebouwde komgrenzen aangepast.  

 

Bomenkap N226-Griftdijk-Rottegatsteeg 

Voor de aanpassingen aan de wegen moet een aantal bomen worden verwijderd. Deze 

rooiwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.  

 

Compensatie bomen 

Met de provincie en de vereniging MMN hebben wij afgesproken de gerooide bomen, waar dat kan, 

binnen het plangebied te compenseren. Samen met de vereniging MMN willen wij graag met de 

bewoners van de Rottegatsteeg en Griftdijk in gesprek om de mogelijkheden te bespreken voor het 

aanplanten van bijvoorbeeld (knot)wilgen langs de greppel van deze wegen op eigen (particulier) 

terrein. De vereniging MMN wil daarbij kijken naar de mogelijkheid het onderhoud van de bomen 



door de knotploeg van de vereniging te laten uitvoeren. Andere bomen worden waar mogelijk binnen 

het plangebied of elders binnen de gemeente aangeplant.    

 

Uitvoering werkzaamheden 

Vanaf 3 juni (week 23) starten de werkzaamheden aan de wegen, te beginnen bij de Haarweg-

Rottegatsteeg, vervolgens naar de Griftdijk en ten slotte de aansluiting met de N226 

Woudenbergseweg. De nutsbedrijven gaan waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoonkabels leggen 

langs de parallelweg N226 ter hoogte van de kruising. Deze werkzaamheden starten in week 19 (vanaf 

6 mei).   

 

Wij hopen u op dinsdag 14 mei te mogen verwelkomen. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

 

Themamanager Buitenruimte 

M. Kelhout 

 

 

 

 

 

 

 

  


