
 

  

Informatiemarkt  

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten 
over de nieuwbouwplannen aan de Troelstralaan.   
 
Helaas kan dat - door de aangescherpte corona-
maatregelen - niet tijdens de eerdere aangekondig-
de informatiemarkt.  
 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vra-
gen over de plannen? Stel ze dan door een e-mail te 
sturen naar troelstralaan@latei.nl.  

Nieuwsbrief Nieuwbouw Troelstralaan 
december 2021 

Nieuwbouw  

Eind oktober is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan bestaat uit de sloop 
van de oude woningen en de bouw van 39 sociale huurwoningen. Dit is verdeeld in verschillende wo-
ningtypen: negentien 2-kamerappartementen, zes rug-aan-rug woningen, acht skinny houses en zes 
eengezinswoningen.  

Tussen en rondom de woningen komt veel groen. Eind december verwachten wij dat het bestemmings-
plan onherroepelijk is en dat gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden.   

 

Skinny houses Eengezinswoningen 

Appartementen Rug-aan-rug woningen 

Wonen aan de Troelstalaan 

Wilt u straks in een van de nieuwe sociale 

huurwoningen wonen? Schrijft u zich dan nu al 

in bij WoningNet Eemvallei op 

www.woningneteemvallei.nl. 

Voorlopige planning 2022: 

• Half januari -  start voorbereidende werk-

zaamheden en plaatsen bouwhekken 

• Half februari - verleggen kabels en leidingen  

• April - starten met de bouw woningen  

• Mei - vervangen riool 

• 29 januari - struikroven 



 

  

Planning en werkzaamheden 

De werkzaamheden voor dit project bestaan niet alleen uit het slopen en het bouwen van de nieuwe 

woningen. Ter voorbereiding van de bouw worden kabels en leidingen verlegd en wordt een aantal bo-

men gekapt. Tijdens en na de bouw worden de riolering, wegen, parkeervakken en trottoirs vernieuwd, 

er worden nieuwe bomen geplant én het groene binnenterrein wordt aangelegd. Een deel van de werk-

zaamheden wordt in opdracht van de gemeente Baarn uitgevoerd. De sloop, bouw en inrichting van 

het groene binnenterrein worden in opdracht van Eemland Wonen uitgevoerd. De gemeente en Eem-

land Wonen stemmen de werkzaamheden en planning steeds met elkaar af. 

 

Half januari zijn de woningen leeg en kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor 

de sloop, zoals afsluiting van de woningen van de nutsvoorzieningen en eventuele asbestsanering. 

Rond half februari worden dan de kabels en leidingen in de grond verlegd. Dit duurt tot half mei 2022. 

In april 2022 verwacht aannemer Van Bekkum uit Amersfoort te kunnen starten met de bouw van de 

woningen. Als alles voorspoedig verloopt, zijn de woningen in 2023 klaar en kunnen de nieuwe bewo-

ners verhuizen. 

 

De oude woningen 

De huurders van de te slopen woningen hebben een opzegbrief ontvangen en verlaten binnenkort de 

woningen. Dit betekent dat de woningen langzaamaan leeg komen te staan. Een gedeelte van de wo-

ningen wordt nu tijdelijk via Ad Hoc Leegstandsbeheer bewoond. Ad Hoc Leegstandsbeheer past tot 

half januari 2022 op de woningen die tijdelijk leegstaan.  

 

Vanaf half januari zijn de woningen niet meer bewoond en worden er bouwhekken om het terrein ge-

plaatst met beveiliging. Zolang de woningen leegstaan en tijdens de bouw nemen de wijkbeheerders 

van Eemland Wonen, de gemeente en de politie deze locatie op in hun surveillanceroute.  

 

 

 

 

 

‘Kom op zaterdag 29 januari 2022 tussen 10.00 tot 14.00 uur Struikroven.  

Redt de bestaande planten en struiken uit de tuinen en het binnenterrein en geeft ze een 

tweede leven in uw eigen tuin.’ 



 

  

Inrichting binnenterrein 

Begin oktober vroegen wij buurtbewoners via een vragenlijst mee te denken over de inrichting 

van het binnenterrein, het terrein tussen en rondom de nieuwe 

woningen. Maar liefst 65 omwonenden vulden de enquête in. 

Daar zijn we heel erg blij mee.  

 

Een grote overeenstemming (69%) is er onder de buurtbewoners 

over het type beplanting, waarbij de voorkeur ligt bij vaste plan-

ten, siergrassen en kleine heesters. Om het overtollige regenwa-

ter goed te kunnen opvangen, zien buurtbewoners graag beplan-

ting met stroken kort gemaaid gras (85%). Het grasveld mag 

kort gemaaid zijn met bloemrijke stroken (43%). Over de speel-

mogelijkheden in de wijk gaat de voorkeur uit naar een natuur-

lijk toestel (45%) en natuurlijk spelen (37%) voor kinderen tus-

sen de vier en acht jaar.  

 

In de extra toelichting vroegen meerdere bewoners aandacht voor de parkeerproblematiek in de 

wijk. Deze uitkomsten worden meegenomen in het ontwerp van de omgeving en besproken met 

de gemeente.  

Heuvelrugtuinen  

De gemeente Baarn stimuleert en werkt mee aan het maken van natuurvriendelijke en klimaatbestendige 

Heuvelrugtuinen. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit planten die thuishoren in de omge-

ving van de Utrechtse Heuvelrug. Een deel van de bestrating maakt daarbij plaats voor beplanting. Zo 

maak je een tuin die een fijne plek is voor vogels en insecten en waarbij regenwater goed in de grond 

kan zakken. Op die manier wordt ter plekke regenwater in de bodem opgevangen en wordt voorkomen 

dat dit schone water in het riool wegstroomt. De gemeente Baarn ziet kansen om dit toe te passen bin-

nen dit project.  

 

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Natuur en Mili-

eufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie en heeft de steun van vijf Heuvelruggemeen-

ten, waaronder de gemeente Baarn. Meer informatie en wat u zelf kunt doen leest u op 

www.jouwheuvelrugtuin.nl. 



 

  

Bomen – kappen en nieuwe aanplant 

Bij het bouwplan is rekening gehouden met de twee beeldbepalende bomen, de eik en de haagbeuk. Deze 

twee bomen zijn ingepast in het ontwerp en blijven behouden. Een aantal bomen kan door werkzaamheden, 

het verleggen van kabels en leidingen, niet behouden blijven. Half november is een vergunning aange-

vraagd voor de kap van negen bomen. Nadat de bouw en alle grondwerkzaamheden gereed zijn, worden er 

nieuwe bomen geplant. In het plan komen uiteindelijk meer bomen dan er nu staan.  

 

Struikroven 

Bij de sloop van de woningen gaan bestaande planten en struiken 

op het binnenterrein en uit de tuinen verloren, door de komst 

van nieuwbouw. Op zaterdag 29 januari 2022 tussen 10.00 tot 

14.00 uur organiseren w ij daarom een struikroofdag. Wij 

nodigen bewoners uit de buurt uit om planten en struiken te red-

den en ze een tweede leven te geven in hun eigen tuin. Op deze 

manier proberen we zoveel mogelijk planten te redden van de 

sloop. Ook is het een gezellig moment om uw buren te spreken. 

Begin januari volgt hierover meer informatie.  

Meer informatie 

 

Op onze website 

www.eemlandwonen.nl/

troelstralaan vindt u meer 

informatie over dit nieuw-

bouwproject.  

 

Eemland Wonen  

De Geerenweg 4, Baarn 

035  548 50 50 

www.eemlandwonen.nl 

Kabels, leidingen en rioleringen  

Om het plan uit te voeren, moeten er eerst kabels en leidingen verlegd worden. Ook werkt de gemeente 

Baarn aan het vernieuwen van de riolering. Vanaf februari 2022 start de gemeente met het verleggen van 

kabels en leidingen die onder de trottoirs liggen bij de Troelstralaan. Daarna worden de Talmalaan, Nolen-

slaan en de Groen van Prinsterenlaan aangepakt. De werkzaamheden lopen door tot en met mei 2022. De 

aannemer plaatst indien nodig bebording wanneer delen versmald of tijdelijk worden afgesloten. Ook zorgt 

de aannemer er altijd voor dat uw woning bereikbaar blijft, eventueel met loopschotten.  

Nadat de kabels en leidingen in de trottoirs zijn verlegd, wordt ook het riool 

dat in het midden van de weg ligt vervangen. In de Troelstralaan ligt al een 

nieuw riool. In de Talmalaan, Nolenslaan en de Groen van Prinsterenlaan 

wordt het riool wel vervangen. De rioolwerkzaamheden vinden plaats van mei 

tot en met juli 2022. Tijdens het vervangen van het riool zijn de omliggende 

woningen tijdelijk alleen bereikbaar via de trottoirs. Uw auto moet tijdelijk op 

een andere plaats geparkeerd worden. Per straat informeert de aannemer de 

omwonenden per brief over de exacte uitvoering van de werkzaamheden. Na 

het vervangen van het riool wordt de straat weer dicht gemaakt met tijdelijke 

bestrating. Als uiteindelijk de woningen worden opgeleverd, worden de straten 

en trottoirs definitief opnieuw ingericht. 

 

Heeft u vragen over de aanpassingen van de kabels en leidingen of de wegen, 

parkeren of de trottoirs? Neemt u dan contact op met de gemeente Baarn via 

gemeente@baarn.nl of telefoonnummer 035 548 16 11. 


