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Lansingerland groeit naar een omvang van 75.000 inwoners. Dit vraagt om een passend 
voorzieningenniveau. Het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs is het hoofdwinkelcen-
trum van de gemeente. Dit centrum wordt de komende jaren versterkt en afgerond met 
de uitbreiding aan de westzijde van het centrumgebied (ter hoogte van de Westersingel). 
Er komen extra winkels, horecagelegenheden en appartementen. Ook zetten we in op 
de komst van een cultuurhuis. Het wordt een aangenaam verblijfsgebied met voldoende 
ruimte voor terrassen.  
Wij begrijpen dat de werkzaamheden in het gebied voor hinder en overlast kunnen zor-
gen. Daarom vinden wij het belangrijk om u regelmatig te informeren, onder andere via 
deze pagina in de krant.
 
Op www.lansingerland.nl/berkelcentrum vindt u de meest actuele informatie over dit 
project. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Voorbereidende werkzaamheden

Wat gaan we doen in fase 1A?

Op maandag 16 september start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden -het 
bouwrijp maken van het bouwterrein- zodat de ontwikkelaar half maart 2020 kan starten met 
de bouw.
Deze week plaatsen we de omleidingsborden en de bouwhekken al en richten we het bouwter-
rein in. Er is dan nog geen afsluiting. 
 
Vanaf 16 september sluiten we het werkterrein met bouwhekken af. Dat is alleen op de plek 
waar we op dat moment aan het werk gaan. De voorbereidende werkzaamheden vinden in fases 
plaats. Uiteindelijk is het volledige bouwterrein eind februari 2020 afgesloten. Voorafgaand aan 
iedere fase informeren wij over werkzaamheden die plaatsvinden en wat u hiervan merkt. Op 
www.lansingerland.nl/berkelcentrum vindt u alle actuele faseringstekeningen.

• Om de nieuwe winkels en woningen aan te kunnen sluiten op het riool moet de riolering 
vervangen worden. We beginnen hiermee in de Boerhaavestraat. 

• Parallel aan de Röntgenstraat leggen we een bouwstraat aan om het bouwverkeer geschei-
den te houden van het overige verkeer.

• Het tijdelijke, onverharde parkeerterrein tussen Verhage en het Versplein wordt verwijderd.

Wat merkt u hiervan?

Fietsverkeer
• Omdat de Westersingel is afgesloten, worden fietsers tijdelijk omgeleid via de Oudelandse-

laan.

Voetgangers
• Het voetpad in de Boerhaavestraat, richting de Westersingel, blijft toegankelijk. 
• Vanaf het parkeerterrein aan de Westersingel is er een tijdelijke verbinding voor  

voetgangers naar de Röntgenstraat. 

Autoverkeer
• De Boerhaavestraat is tussen de Röntgenstraat en de Westersingel afgesloten. De parkeer-

terreinen aan de Westersingel zijn alleen vanaf de Gemeentewerf te bereiken.
• Het parkeerterrein naast de Wibra (P7) is tijdelijk niet bereikbaar door de afsluiting van de 

Boerhaavestraat en de Westersingel.
• Het parkeerterrein bij Verhage en het onverharde parkeerterrein tussen Verhage en het 

Versplein kunt u niet meer gebruiken.
• Het bouwverkeer rijdt via de Gemeentewerf het bouwterrein op.

Bouwrijp maken fase 1A

Actuele informatie 
Op de website www.lansingerland.nl/
berkelcentrum vindt u de informatie over 
de planning van de werkzaamheden en de 
gebieden die afgezet worden.
Tevens vindt u hier een lijst met veel 
gestelde vragen.

In de komende periode vinden in en om vrijwel het hele westelijke deel van Berkel Centrum 
werkzaamheden plaats die in meer of mindere mate overlast kunnen veroorzaken. Het is helaas 
niet mogelijk om overlast voor alle betrokkenen volledig te voorkomen. Wij proberen deze 
uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

OverlastParkeren

Gedurende de periode van het bouwrijp maken (en ook tijdens de bouwwerkzaamheden) 
proberen we zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden voor de bewoners en de 
bezoekers van winkels en scholen. We kunnen echter niet altijd voorkomen dat u iets verder 
moet lopen. We vragen u om alleen te parkeren in de daarvoor aangewezen en beschikbare 
parkeerplekken.


