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Uw kenmerk  

Datum 16 juli 2018 

Onderwerp Uitnodiging bijeenkomst Boom Effect Analyse  

Dennenhorst en omgeving. 

Bijlage(n) - 

www.heuvelrug.nl  IBAN NL64BNGH0285120808 

Beste bewoner(s), 

 

Via deze brief nodigen wij u namens de werkgroep Boom Effect Analyse Dennenhorst van harte uit voor een 

bijeenkomst op woensdag 19 september. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over de stand van 

zaken en vervolgstappen wat betreft het opstellen van de nieuwe Boom Effect Analyse (BEA).  

 

Even terug naar vorig jaar. Na de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2017 is afgesproken dat er 

voor het project ‘Rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst en omgeving’ een nieuwe Boom Effect 

Analyse (BEA) wordt uitgevoerd (zie bewonersbrief 7 februari 2018). Naar aanleiding hiervan is er een 

werkgroep1 samengesteld. Vanuit deze werkgroep heeft Boomtotaalzorg de opdracht gekregen een nieuwe 

BEA op te stellen. In deze analyse staat het behoud van de bestaande bomen centraal, waarbij het doel is:  

 

· Beoordelen van de kwaliteit van de bomen, hun groeiplaatsomstandigheden en de 

toekomstverwachting van de bomen. 

· Informeren en adviseren over de effecten op de bestaande bomen van de voorgenomen 

werkzaamheden aan riolering en kabel- en leidingtracé.  

· Benoemen van randvoorwaarden, richtlijnen en kansen voor het behoud van de bestaande bomen.  

· Inventariseren welke beschermings- en beheermaatregelen er nodig zijn om de bomen te 

handhaven. 

 

De uitkomsten, inventarisatiegegevens en adviezen van deze analyse vormen input voor het derde 

herinrichtingsmodel “behoud bestaande bomen’. Het ontwerpbureau IMOSS zal in het najaar een integraal 

ontwerp opstellen voor dit derde inrichtingsmodel. Samen met de reeds gepresenteerde ontwerpmodellen 

(model 1: ’bomenrij’ en model 2: ‘bomenlaan’) vormen deze dan de drie inrichtingsmogelijkheden voor uw 

straat. Uiteindelijk worden de drie inrichtingsmodellen financieel doorgerekend en met alle voor- en 

nadelen aan het gemeentebestuur voorgelegd voor besluitvorming. 

 

 

                                                           
1 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:  

Vertegenwoordigers bewoners / belanghebbenden: Tom Berkhout en Bas Sprengers 

Namens Boomtotaalzorg: Henk van Scherpenzeel en Kinga Corbet  

Namens ontwerpbureau IMOSS: Serge Vonk  

Namens de gemeente: Jurgen Nieuwkoop (Themamanager Buitenruimte a.i.), Gerjan Westendorp (projectleider), 

Joris Jansen (adviseur brosseleidingen) en Marjolijn van Someren (communicatieadviseur)   



 

 

 

 

 

 

Planning en afspraken  

Om tot een breed gedragen Boom Effect Analyse te komen, hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

 

29 augustus 2018 Werkgroep bespreekt conceptversie van de BEA  

12 september 2018 Publicatie BEA op de website van de gemeente  

19 september 2018 Presentatie BEA tijdens bewonersavond  

september-november 2018 Opstellen model 3 door ontwerpbureau IMOSS 

medio december 2018 Ontwerpmodellen 1,2 en 3 inclusief kostencalculatie ter 

besluitvorming naar gemeentebestuur 

 

 

Locatie en tijd 

De BEA informatie avond is op woensdagavond 19 september in zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 89 in 

Driebergen-Rijsenburg. De avond begint om 19.30 uur en om 19.00 uur zijn de deuren open.  

 

Meer informatie?  

Ter voorbereiding op deze avond kunt u de analyse vanaf 12 september inzien via de website van de 

gemeente. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, mailt u dan naar: 

postbus-dennenhorst@heuvelrug.nl  Graag met vermelding van uw naam en adres.  

Overige informatie vindt u terug op de website www.heuvelrug.nl  van de gemeente. Via de homepage -> 

actueel -> projecten -> overige projecten, komt u bij het onderwerp ”vervanging riolering herinrichting 

Dennenhorst e.o.”. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de werkgroep Boom Effect Analyse Dennenhorst, 

 

 

 

 

Themamanager Buitenruimte a.i. 

Dr.Ir. J.A.W. Nieuwkoop 

 

 

 

 

 


