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Onderwerp Besluitvorming door college op 5 november 

a.s. project ‘Rioolvervanging en 

herinrichting Dennenhorst en omgeving’ 

Bijlage(n) - 

www.heuvelrug.nl  IBAN NL64BNGH0285120808 

Beste bewoner(s), 

 

Via deze brief informeren wij u over de uitkomst van het nutsoverleg op 8 oktober jl. en het voorgenomen 

besluit op dinsdag 5 november a.s. door het college van Burgemeester en Wethouders voor het project 

‘Rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst en omgeving’.  Dit voorgenomen besluit is tijdens de 

bewonersavond op 9 juli jl. door wethouder Boonzaaijer toegelicht.  

 

Terugkoppeling nutsoverleg 8 oktober jl. 

In navolging van de bewonersavond op 9 juli jl. en ter voorbereiding op het bestuurlijke besluitvormings-

proces heeft wethouder Boonzaaijer op 8 oktober jl. de nutsbedrijven Stedin en Vitens uitgenodigd voor een 

overleg. Vragen van bewoners en een brief van Stedin vormden aanleiding en leidraad voor dit gesprek.  

Een belangrijke uitkomst van dit overleg is dat, vanuit bereikbaarheid, veiligheid en onderhoud het 

ontwerpmodel 1: ‘bomenrij’ het enige haalbare ontwerpmodel blijft voor het vervolgproces. Daarbij hebben 

Stedin en Vitens aangegeven dat zij (toch) hun leidingnetwerk gezamenlijk willen vernieuwen en saneren 

binnen de rioolvervangingsopgave van het project Dennenhorst. Echter, onder voorbehoud dat de gemeente 

nog dit kalenderjaar een formeel bestuurlijk besluit neemt dat het inrichtingsmodel 1: ‘Bomenrij’ het 

integraal kader vormt voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.  

 

Besluitvorming college op 5 november a.s. 

Na een breed en zorgvuldig participatietraject met bewoners, nutsbedrijven, Groenberaad en de ambtelijke 

vakdisciplines zal het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 

dinsdag 5 november a.s. het inrichtingsmodel 1: ‘bomenrij’ vaststellen als integraal inrichtingskader voor het 

project ‘Rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst e.o.’ 

 

De volgende ontwerpuitgangspunten en ambities worden daarin uitgewerkt voor de borging van de 

integrale samenhang: 

 Behoud en aanleg van nieuwe toekomstbestendige groenstructuur: Het behouden van de 

monumentale bomen in het centrale deel aan de Dennenhorst tussen Schotellaan en Esmeijerlaan (de 

vrijstaande bomen op het grasveld). Alle overige laanbomen binnen het plangebied te rooien en te 

kiezen voor herplant van nieuwe bomen aan één zijde van de weg (asymmetrisch profiel) in brede 

groenstroken. Op deze wijze krijgen de nieuwe bomen voldoende ondergrondse groeiruimte om 

zich te ontwikkelen tot een duurzame en robuuste nieuwe boomstructuur. 
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 Aansluiten van de inrichting van de openbare ruimte op de huidige identiteit: De woonstraten 

worden duurzaam en levensloopbestendig (her)ingericht. De herinrichting sluit daarbij aan op de 

stedenbouwkundige en landschappelijke waarde van het woongebied en de openbare ruimte. 

Beeldbepalend zijn de brede groenvakken met grote bomen in het straatprofiel. De rijweg wordt 

daarbij ingericht als erftoegangsweg. De huidige, informele parkeerstructuur blijft in de nieuwe 

situatie gehandhaafd. 

 Borgen en stimuleren biodiversiteit en natuurwaarde: Per straat te kiezen voor één karakteristieke 

boomsoort, waarbij in soortkeuze rekening wordt houden met biodiversiteit en ecologische waarde. 

 Duurzaam waterbeheer: Ondergronds het oude rioolstelsel volledig verwijderen en vervangen door 

een gescheiden rioolstelsel onder de rijweg volgens de eisen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 

(GRP). Het schone regenwater wordt ondergronds via een afzonderlijk tracé uiteindelijk 

afgekoppeld maar de wadi aan de Gooyerdijk voor infiltratie naar het grondwater. 

 Saneren Asbest Cementleidingen: De AC-waterleiding te laten saneren door Vitens. 

 Vernieuwing van het kabel- en leidingnetwerk: Stedin en Vitens hebben aangegeven tijdens de 

uitvoer van de rioleringswerkzaamheden hun netwerk te vernieuwen en verduurzamen.  

Aan weerszijden van de straat komen kabel- en leidingstroken, zodat de woningen direct vanaf de 

erfgrens worden aangesloten op het netwerk en er geen ondergrondse uitleggers onder de rijweg en 

door de beplantingsstroken nodig zijn.  

 Ruimte voor toegankelijkheid, levensloopbestendigheid en energietransitie: binnen de beperkte 

ruimte van het straatprofiel wordt er aan één zijde een breder trottoir aangelegd (1.80 meter in plaats 

van 1.20), zodat de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid binnen het woongebied wordt 

verbeterd. Hierdoor wordt er ook ondergronds ruimte gereserveerd voor de toekomstige 

ontwikkelingen naar aanleiding van de energietransitie. 

 Mogelijkheden voor verduurzaming woningen: De nieuwe bomen zo veel mogelijk te plaatsen aan 

de zuidzijde van de weg ten behoeve van zonnepanelen op daken. 

 De AVOI vormt het vertrekpunt voor de samenwerking en afstemming met de nutsbedrijven: De 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 (AVOI 

2014), het handboek kabels en leidingen(GUH 2014) en de verlegregelingen vormen vertrekpunt om 

maatwerk te kunnen leveren met de nutsbedrijven binnen het plangebied. 

 De LIOR (2015) vormt vertrekpunt voor de herinrichting van de openbare ruimte: De 

uitgangspunten in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (GUH 2015) vormen vertrekpunt voor 

de herinrichting van de openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds.  

 Duurzame materiaalkeuze: De materiaaltoepassing op de rijweg en het trottoir zijn comfortabel, 

veilig en duurzaam. Voor de rijwegen is er binnen het projectbudget een extra investering 

gereserveerd van € 100.000,- voor de toepassing van gebakken klinkers (in plaats van Beton Straat 

Stenen (BSS) uit de LIOR). Vanuit de duurzaamheidsambitie van de gemeente en de zorg voor de 

aanleg van een hoge beeldkwaliteit binnen het plangebied, heeft wethouder Boonzaaijer deze extra 

investeringskeuze bekrachtigd.  

 Maatwerk leveren met de bewoners: het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte  in 

overleg, met de aanwonenden per straat, verder uitwerken. 

 

Communicatie over het besluit 

Na vaststelling van het B&W advies op 5 november aanstaande wordt er een raadsinformatiebrief aan de 

gemeenteraad verzonden. Het definitieve besluit wordt uiteindelijk gepubliceerd op de gemeentepagina van 

de lokale krant en op de website. 

 

Vervolgtraject 

Na vaststelling door het college wordt het inrichtingsplan voor de herinrichting van de openbare ruimte 

afgerond. Tijdens informatieavonden medio december 2019 zal het inrichtingsplan met de bewoners per 

straat worden besproken. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Eventuele kleine aanpassingen 

vanuit de bewoners worden daarna verwerkt en krijgt het inrichtingsplan de status van Definitief Ontwerp 

(DO). Dit DO zal samen met alle uitgangspunten van het inrichtingsplan worden samengevat in het 

Definitiedocument en voor vaststelling aan het college worden aangeboden.  

  



 

 

Na vaststelling van het Definitiedocument wordt het inrichtingsplan in 2020 technisch uitgewerkt en 

beschreven in een bestek. Na de aanbestedings- en gunningsprocedure kan er uiteindelijk gestart worden 

met de realisatie. De verwachting is dat medio voorjaar 2021 de uitvoeringsfase kan worden opgestart.  

 

Meer informatie?  

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 -> 

over de gemeente -> projecten -> projecten in Driebergen - Rijsenburg, komt u bij het onderwerp 

”vervanging riolering herinrichting Dennenhorst e.o.”. Hier vindt u ook de presentaties en rapporten die 

zijn gedeeld tijdens eerdere bijeenkomsten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Namens dezen, 

 

 

 

 

de manager Buitenruimte 

M. Kelhout 
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