
Nieuwsbrief 001 Vervanging riolering en herinrichten Dennenhorst e.o.  31 maart  2021 

 

Goedemiddag mevrouw, mijnheer, 

 

U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. 

Het vorige bericht wat wij hebben verstuurd was op 11 maart een huis-aan-huisbrief waarin wij 

hebben aangekondigd dat we in maart/april 2021 de eerste kapronde voor bomen hebben. 

Niet alle bomen beschreven in het ontwerp kunnen direct gekapt worden.  Ontwerp zie: 

(https://www.heuvelrug.nl/_flysystem/media/definitiedocument-dennenhorst.pdf ). 

De bomen met een potentieel beschermde functie, hierbij wordt bedoeld dat de boom nesten of 

holtes heeft waar beschermde dieren in kunnen leven,  blijven deze zomer nog staan. Deze 

krijgen aanvullend ecologisch onderzoek en indien nodig worden er mitigerende maatregelen 

voor bepaald. In de bijgevoegde tekening hebben deze bomen een groene kleur. Dit betekent dat 

er onder andere in Dennenhorst dit voorjaar en zomer geen bomen wegens de herinrichting 

worden gekapt. 

De overige 74 bomen welke volgens het ontwerp gekapt moeten worden bestaan uit 23 bomen  

waarvoor een kapvergunning is verleend (stamdiameter 29 cm. en groter) en 51 bomen met een 

kleinere stamdiameter welke geen kapvergunning nodig hebben.  

Binnen de termijn voor het indienen van een bezwaar tegen de verleende kapvergunning zijn 

meerdere bezwaren binnen gekomen wat betekent dat deze 23 bomen moeten blijven staan, in 

afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure. In de bijgevoegde tekening hebben deze 

bomen een rode kleur. 

Donderdag, 1 april, zullen de 51 bomen welke geen beschermde functie hebben en dunner zijn 

dan 29 cm. worden gekapt. Dat zijn de bomen op de tekening welke alleen met een cirkel zijn 

aangeduid. Voordat tot kappen wordt overgegaan krijgt de boom nog een inspectie of er nesten 

in zitten. De 1e ronde van deze inspectie is afgelopen week  geweest,  daarom blijft bij 

Schottellaan 11 de boom staan. 

Vanwege de technisch slechte staat van de leidingen en het risico van leidingbreuk wordt het 

verwijderen van de stoppen tegelijk uitgevoerd met de vervanging van de leidingen. De 

verwachting is dat dit begin 2022 zal zijn. 

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

en vragen naar toe te sturen. 

 

Deze nieuwsbrief is 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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