
HET BOMENBLAD 
 DE COURANT TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN AAN 

 DE LIJSTERBESLAAN, ACACIALAAN, PLATAANLAAN EN BERKENLAAN

Contactpersoon: Paul Wagener
Email:Bedrijfsbureau@berkhofbv.nl
Telefoon: 033-22771480

FASERING
fase 1 Plataanlaan
fase 2 Lijsterbeslaan (Plataan - Acacialaan)
fase 3 Acacialaan 
fase 4 Lijsterbeslaan (Acacia - Berkenlaan)
fase 5 Berkenlaan
fase 6 Lijsterbeslaan (Berkenlaan - Marktstraat
fase 7 Lijsterbeslaan (Plataan - Lindenlaan)

PLANNING
week 2: Voorbereidende werkzaamheden en 

start werkzaamheden Plataanlaan

Voor u ligt het eerste exemplaar 
van de courant waarmee wij 

KENNISMAKEN

GOED OM TE WETEN

Gedurende de uitvoering kunt u via 
Bedrijfsbureau@berkhofbv.nl vragen stellen. 
Berkhof BV. staat u graag te woord. In de 
volgende nieuwsbrief selecteren wij één of 
meerdere vragen en beantwoorden deze voor 
alle lezers. Uiteraard wordt elke vraag eerst 
persoonlijk beantwoord.

VRAAG & ANTWOORD

Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100 - 3925 ZJ Scherpenzeel,  Stationsweg 389a - 3925 CC Scherpenzeel

VOORTGANG

CONTACTGEGEVENS
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u op de hoogte willen houden van 
de  werkzaamheden aan
de Lijsterbeslaan, Acacialaan, 
Plataanlaan en Berkenlaan. Berkhof 
BV. uit Scherpenzeel gaat de herinrichting 
verzorgen van de straten. Berkhof is al meer 
dan 55 jaar werkzaam in de regio. In de 
beginjaren als loonbedrijf in de 
landbouwsector maar sinds 1998 houden zij 
zich bezig met grond-, weg en waterbouw. 
Hierin gaan ze geen uitdaging uit de weg! 
Zoals hieronder te zien is, wordt het project 
uitgevoerd in 7 fases. Er zal in de uitvoering 
overlap zijn tussen de fases. Eerst worden de 
omleidingen geplaatst en wordt het werk 
afgezet. Vervolgens wordt de rijweg 
opgebroken en wordt het bestaan-de riool 
verwijdert (u kunt dan uiteraard gewoon 
gebruik maken van het toilet). Hierna wordt 
het nieuwe riool aangebracht en wordt uw 
woning hierop aangesloten.

De volgende stap is het aanvullen van de     
rioolsleuf en het aanbrengen van de funde-
ring voor de rijweg en trottoirs. Vervolgens 
wordt de nieuwe bestrating voor de rijweg en 
trottoirs aangebracht. Tenslotte worden de 
inrichtingselementen zoals palen en verkeers-
borden geplaatst. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, 
zodat begin volgend jaar gestart kan 
worden met het werk. In het volgende 
exemplaar van Het Bomenblad maken wij 
hier de voortgang inzichtelijk.

Tijdens het werk is uw woning altijd te voet 
bereikbaar. Voordat Berkhof BV. begint aan 
een fase wordt met bebording aangeven hoe 
de bereikbaarheid van de straten is geregeld. 
Meer informatie over het werk kunt u vinden 
op www.scherpenzeel.nl/werk-in-uitvoering,
hier kunt u kiezen voor Riolering Lijsterbes-, 
Acacia-, Plataan- en Berkenlaan.

 Inloopavond 13 sept 2022

Heeft u zich al opgegeven om uw woning af 
te koppelen? Dan komt de 
afkoppelcoordinator bij u langs, hij maakt 
eerst een afspraak met u. Heeft u dit nog niet 
gedaan maar wilt u dit wel dan kunt u dit 
doorgeven via scherpenzeelwonen@scher-
penzeel.nl ook dan wordt met u een afspraak 
gemaakt.

AFKOPPELEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden 
door de Nust-bedrijven oude gas- en water-
leidingen verwijdert. Deze zijn nu al niet 
meer in gebruik. Opgruimd staat netjes!  

OUDE LEIDINGEN


