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Goedendag mevrouw, mijnheer, 

 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang rond de werkzaamheden in de 

Dennenhorst. Het vorige bericht wat wij hebben verstuurd was op 31 maart jl. ging over de eerste 

kapronde voor bomen. Nu informeren wij u over vervolgonderzoeken, waarom wij dit doen en 

wat u hiervan merkt. 

 

2e  en 3e week juni een asfalt- en bodemonderzoek 

Vanaf woensdag 9 juni a.s. wordt er gedurende twee weken een asfalt-, bodem- en 

grondwateronderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van riolering, kabels en leidingen. Dit 

is nodig om te onderzoeken of er geen bodemverontreinigingen zijn en zodoende een veilige 

werkomgeving te kunnen vaststellen (ARBO-regels). Daarnaast wordt de kwaliteit van het 

bodemmateriaal (zand) bepaald.  

Bij dit onderzoek worden er gaten in de weg geboord en grond-/asfaltmonsters genomen. Ook 

wordt in iedere straat een peilbuis voor grondwater geplaats. In deze peilbuis worden de komende 

maanden de hoogte van het grondwater gemeten om tijdens de uitvoering in 2022 het grondwater 

op een vergelijkbaar niveau te houden. Al deze onderzoeken geven weinig tot geen hinder. 

 

Kappen van de bomen en de voortgang ecologisch onderzoek 

In eerdere berichtgeving hebben wij gemeld, dat het kappen van de bomen in twee fases gebeurd. 

In fase 1 zouden 74 bomen, zonder bewezen nesten en niet staand naast een mogelijk bewoonde 

boom, gekapt worden.  Op 1 april jl. zijn er 48 bomen gekapt en zijn 23 bomen niet gekapt wegens 

ingediend bezwaar tegen de kapvergunning. De bezwaarprocedure loopt nog. Er zijn 3 

vergunningsvrije bomen blijven staan wegens nieuw waargenomen nesten.  

Het ecologische onderzoek van de bomen in de 2e kapronde duurt tot in het najaar. Een tussentijds 

resultaat van de eerste onderzoekronde is, dat er geen winternesten in de holtes van de bomen zijn 

aangetroffen. Wij verwachten daarom, dat het kappen (fase 2)  in de herfst van 2021 of in de winter 

mogelijk is.  

 

Techniek en logistiek; Hoe gaat dat? 

Het project kent enige logistieke uitdagingen. Om in 2022 het riool goed aan te leggen moeten we 

met het nieuwe riool op het laagste punt beginnen. Dan loopt het riool namelijk goed leeg. In de 

nieuwe situatie wordt het regenwater afgevoerd via de Akkerweg naar de wadi bij de 

Gooyerdijk. Het vuile rioolwater blijft via de Rosariumlaan naar het rioolgemaal aan de Engweg 

stromen. Dat is voor beide stromen in tegengestelde richting. Omdat er altijd wel vuil water 

aanwezig is, beginnen we vanaf de Rosariumlaan en werken we richting de Akkerweg. Voor 

grote delen van het werk moet eerst het nieuwe riool gelegd worden en het oude verwijderd zijn, 

voor de nutsbedrijven hun nieuwe leidingen kunnen leggen. De nieuwe nutsleidingen komen in 

de meeste straten op de plaats waar nu het oude riool ligt. Dit najaar zullen wij de 

werkzaamheden met de nutsbedrijven hebben afgestemd en zullen we de planning van 2022 

bekendmaken 

 

Informatie 

U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Meer informatie over dit 

project kunt u terugvinden op de website van de gemeente 

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

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


Voor het project is het e-mailadres dennenhorst@heuvelrug.nl beschikbaar om uw opmerkingen 

en vragen naar toe te sturen. 

 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Abonneren kan via aanmelding bij 

de gemeente website of via  https://nl.surveymonkey.com/r/updatesdennenhorst U kunt zich afmelden door het 

sturen van een e-mail naar dennenhorst@heuvelrug.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief. 
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