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Geachte heer/mevrouw,
De werkzaamheden aan de Utrechtseweg zijn in volle gang. Wij ‘praten’ u in de brief graag bij over de
stand van zaken.
Problemen wortelgroei van de bomen groter dan verwacht
Op het moment dat wij het werk voorbereiden hebben we een verwachting welke situatie we onder de
grond zullen aantreffen. We weten vooraf nooit of dit ook de werkelijkheid is.
De problemen door de wortelopdruk en de wortelgroei in de riolering waren ons bekend. De gevolgen
hiervan waren voor iedereen door los liggende tegels en wateroverlast zichtbaar. Nu we de bomen
verwijderd hebben en gaan graven, zien we dat de problemen groter zijn dan verwacht. Op de plaatjes
kunt u het zien: de wortelgroei is enorm en de gas- en waterleiding zijn op meerdere plekken (bijna)
kapot gedrukt. Ook de rioleringsbuizen naar de woningen toe zijn op een aantal plaatsen geknakt door
de wortels.

Ook hebben we te maken met de aanwezigheid van kabels en/of (asbest)leidingen die niet
geregistreerd zijn in de systemen of op tekeningen.
Door bovengenoemde redenen moeten we, voor het gedeelte vanaf de Poortdijk tot aan de
Utrechtseweg 67, ons plan voor de aanleg van de nieuwe riolering bijstellen.
We gaan het nieuwe rioolstelsel niet aanleggen in de bestaande groenstroken zoals het plan was. We
plaatsen de nieuwe riolering midden onder de Utrechtseweg. Hiervoor moeten we het bestaande
wegdek openbreken.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH028.50.09.958
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Planten van nieuwe bomen
Voordat de werkzaamheden startten, hebben wij u een brief gestuurd met daarin uitleg over ons plan
om bomen terug te planten aan de Utrechtseweg. In deze brief hebben we gemeld dat wij hierover
nog in gesprek waren met de provincie Utrecht.
De uitkomst van dit gesprek is dat we ons plan moeten aanpassen. Ook aan de zijde met de oneven
huisnummers, behalve de huisnummers 71 t/m 93 worden nieuwe bomen geplant. Het totaal aantal
bomen dat we terug planten komt hiermee op 50.
Ook komen er twee andere soort bomen dan dat wij van plan waren. De gewone beuk (Fagus
Sylvatica) wordt gehandhaafd; in plaats van de Amerikaanse Eik (Quercus Rubra) wordt de winter Eik
(Quercus Patraea) geplant; en in plaats van de Valsa Acacia (Robina Pseudoacacia) wordt de
fladderiep (Ulmus Laevis)
De nieuw aan te planten bomen hebben een stamomtrek van 50-60 cm en een hoogte van 6 tot 10 m.
Door ze op een afstand van 10 meter van elkaar te planten, hebben deze bomen alle kans om mooi
en ruim uit te groeien.
Planning
De veranderingen in onze plannen hebben geen invloed op het werkschema. De planning blijft zoals
we deze eerder met u hebben gedeeld.
Zodra de neiuwe werktekening klaar is, plaatsen we deze op www.ijsselstein.nl/utrechtseweg.
Aanspreekpunten
Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. Zowel de gemeente als ook de
aannemer proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.
De werkzaamheden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?
U kunt op werkdagen tussen 0800 en 17.00 uur contact opnemen met:
Jan van Leeuwen Jr., uitvoerder
Tel. 0348-441293
E-mail: jvl@vanleeuwengww.nl
Toezichthouder namens de gemeente IJsselstein is
Johan Tolenaars
Tel.: 06 16870425
Ook hij is te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur
Op www.ijsselstein.nl/utrechtseweg hebben wij een projectpagina ingericht waar u alle informatie
(zoals bijvoorbeeld tekeningen, omleidingsroutes en keuze bomen) over dit project kunt vinden.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN IJSSELSTEIN
namens dezen,

J.J. Klaver
Projectleider Utrechtseweg

