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

PLANNING
• huisaansluitingen Acacialaan
• verhardingen fase 2, 3 & 4

Voor u ligt het tweede exemplaar 
van de courant waarmee wij 
u op de hoogte willen houden 
van de  werkzaamheden aan 
de Lijsterbeslaan, Acacialaan,  
Plataanlaan en Berkenlaan. 

GOED BEZIG!

GOED OM TE WETEN

Gedurende de uitvoering kunt u vragen stellen via 
bedrijfsbureau@berkhofbv.nl. In deze nieuwsbrief 
selecteren wij één of meerdere vragen en beant-
woorden deze voor alle lezers. Uiteraard wordt 
elke vraag eerst persoonlijk beantwoord.
Vraag: Waarom promoot de gemeente het 
vervangen van leidingen in de voortuinen? is 
dat bij ons wel nodig? Antwoord: Dit heeft 
twee redenen, de eerste reden is het afkoppelen 
van hemelwater. Het ‘schone’ regenwater dat op 
uw dak valt hoeft niet gezuiverd te worden maar 
kan afwateren op watergangen. Dat betekent dat 
het regenwater in een andere buis dan afwas- en 
toiletwater (vuilwater) opgevangen wordt. Daar-
voor is een extra aansluiting nodig op uw perceel, 
waarvan wij de kosten mee nemen in dit project. 
De tweede reden is dat op sommige percelen de 
oude leidingen nog van gres zijn. Dit materiaal 
wordt niet meer toegepast en wordt na verloop 
van tijd broos. Dit is nu een goed moment de 
leidingen te vervangen, dit is niet van toepassing 
als u zelf in het verleden de leidingen al  
vervangen heeft.  
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In de eerste weken van 2023 is Berkhof 
BV. gestart met de werkzaamheden in de 
Plataanlaan. Door de overvloedige regenval 
koste het wegpompen van grondwater om 
de leidingen te kunnen leggen meer tijd. 
Daarom is wat vertraging opgelopen, door de 
inzet van Berkhof verloopt het werk nu voor-
spoedig. De riolering is gelegd en inmiddels 
is zelfs de verharding al aangebracht.

• De riolering en verharding in de 
Plataanlaan is aangebracht;

• De riolering in Fase 2 & 3 in de     
Lijsterbeslaan is aangebracht;

• De hoofdriolering in de Acacialaan is 
aangebracht;

• Fides expertise heeft alle geplande 
bouwkundige opnames van de  
woningen uitgevoerd.

Berkhof BV. heeft in de Lijsterbeslaan de 
aansluiting op het bestaande riool aangepast. 
Dit gedeelte van de Lijsterbeslaan zou 
eigenlijk uitgevoerd worden als in fase 7. Nu 
is dit gedeelte naar voren gehaald en wordt 
als fase 3 uitgevoerd, zie hieronder ook de 
aangepaste fasering. De verhardingen op de 
kruisingen Lindelaan-Lijsterbeslaan en Acacia-
laan-beukenlaan wordt als eerste aangebracht 
zodat het verkeer daar weer door kan.

Acacialaan

Heeft u zich al opgegeven om uw woning af 
te koppelen? Dan komt de afkoppelcoordina-
tor 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@scherpenzeel.nl, ook 
dan wordt met u een afspraak gemaakt.

AFKOPPELEN


