
Heeft u ‘m al gespot?
Misschien heeft u ‘m al gezien? Piaggio, 
de mobiele informatiestand van de ge
meente. Projectleider Laurens Plender: 
“Overlast kunnen we niet voorkomen, 
daarom vinden we het belangrijk om 

bereikbaar te zijn voor vragen, opmer
kingen en tips. Dat doen we eens in de 
paar weken.” Artist impressions moeten 
een nog beter beeld geven van het 
nieuwe Berkel Centrum West. 

Voet- en fietsbrug wordt  
in maart geplaatst

Stefan de Kogel is als technisch project
leider bij de gemeente verantwoorde
lijk voor ontwikkeling van de openbare 
ruimte rondom het project. De Kogel: 
“Een van de dingen waar we nu mee 
bezig zijn is de voet- en fietsbrug die aan 
het einde van de Röntgenstraat komt.” 
De brug wordt nu in de fabriek gemaakt. 
De voet- en fietsbrug wordt in maart 

geplaatst en in mei in gebruik genomen. 
“Zo’n brug is onderdeel van de openba
re ruimte. We sluiten het fietspad van 
de Gemeentewerf tijdelijk aan op de 
nieuwe brug. Definitieve aansluitingen 
worden gemaakt tijdens de reconstructie 
van De Gemeentewerf. Pas na de bouw 
kunnen wij echt aan de slag: dan maken 
we het een fijne plek om te wonen.” 

Voorzieningen voor starters, 
gezinnen en ouderen 
Het inwonersaantal van Berkel en 
Rodenrijs groeit hard. Dat vraagt 
ook om een uitbreiding van het 
winkelcentrum. Daarom wordt er 
volop gebouwd. Zo versterken we 
het bruisend hart van de gemeente 
Lansingerland.

Ter hoogte van de Westersingel 
komen extra winkels, horeca, een 
supermarkt en bijna 200 openbare 
parkeerplaatsen. Ook bouwen we 
ruim 170 huur- en koopapparte- 

menten tussen de 60 m2 en 150 m2 
groot. Zo creëren we woonruimte 
voor starters, gezinnen én ouderen. 
Het gebied rond de haven wordt een 
gezellige verblijfsruimte met terras
sen en een cultuurhuis. Ook vernieu
wen we de openbare ruimte, met 
extra aandacht voor een verblijfs
vriendelijke leefomgeving. 

Berkel en Rodenrijs: een fijne plek 
voor wonen, werken, winkelen én 
ontspannen. 

Bruisend cultuurhuis  
Theater, film en boeken. Dat vindt 
de inwoner van Lansingerland straks 
terug in het nieuw te openen cultuur
huis in Berkel en Rodenrijs. Daarmee 
gaat een langgekoesterde wens van 
veel inwoners in vervulling. Het cul
tuurhuis biedt: 

• Centrale ontmoetingsplek met 
aantrekkelijke horeca

• Multifunctionele theaterzaal
• Een culturele aanvulling op het 

aanbod van ’t Web (Bleiswijk) en 
de Cultuurfabriek (Bergschenhoek)

• Twee bioscoopzalen
• Een unieke bibliotheek, die de  

ambitie heeft om de leukste jeugd
bieb van Nederland te worden

• Ruimte voor professionele podium
kunsten en amateurvoorstellingen

Het cultuurhuis krijgt een nieuwe 
naam die in december 2021 bekend 
wordt gemaakt. Meer informatie 
over het nieuwe cultuurhuis?  Mail 
naar cultuurhuis@lansingerland.nl of 
bel projectmedewerker Margriet Luth 
op (010) 800 4000.

Veilige bouwplaats,  
bereikbaar centrum 
Bouwen in een druk centrum is een 
uitdaging voor alle betrokkenen. Een 
veilige route is essentieel voor ouders 
die hun kinderen naar school brengen. 

Voor ondernemers is goede bereik
baarheid voor klanten en leveranciers 
van levensbelang. 

Steeds zichtbaarder
De komende maanden worden de 
contouren zichtbaar van de nieuwe 
woningen. Etienne Heijneman, om
gevingsmanager van Berkel Centrum 
West: “Van blok 2 zijn de funderingen 
gestort, we gaan nu bij het grootste 
bouwblok de hoogte in en vloeren 
van de eerste etage bouwen. Mensen 
krijgen dan een realistisch beeld hoe 
het eruit komt te zien.” De komende 

maanden zijn drie grote hijskranen in 
gebruik. Door de strakke planning van 
het project, wordt ook regelmatig op 
zaterdag gewerkt.”

Meer weten?
Heeft u vragen over de uitvoering?
Neem dan conact op via:
omgevingsmanager@ 
berkelcentrumwest.nl.

Werkzaamheden 2022 Werkzaamheden 2023 Werkzaamheden 2024

• Aanleg verkeersbrug nabij blok 3
• Aanleg kabels en leidingen. Vervangen van elektra en verplaatsen van trafo op 

parkeerplaats nabij Albert Heijn (P1)
• Bouw van blokken 1 tot en met 4
• Eind 2022: start bouw van blok 5 (cultuurhuis)
• Eind 2022: inrichten openbaar gebied (Achterom) bij blok 1 en 2

• Aanleggen watergang en herinrichten Röntgenstraat
• Woonrijp maken resterende gebieden
• Begin 2023: herinrichten Westersingel
• Medio 2023: herinrichten parkeerplaats nabij Albert Heijn(P1) 
• Medio 2023: afronden inrichten openbaar gebied (Achterom) bij blok 1 en 2 
• Voorjaar 2023: blok 1 tot en met 4 afgerond

• Bouw van blok 5 (cultuurhuis) afgerond
• Bouw van blok 6 afgerond
• Woonrijp maken Gemeentewerf

Heeft u vragen aan de gemeente? 
Neem dan contact op via  
berkelcentrum@lansingerland.nl

Kleurwedstrijd 
voor scholen 
aan de 
bouwplaats
De gemeente Lansingerland organiseert 
een kleurwedstrijd voor leerlingen van 
de basisscholen Het Spectrum, Het 
Baken en De Klipper. De mooiste teke
ningen krijgen een ereplaats aan het 
hek rondom de bouwplaats! In december 
worden de winnaars bekendgemaakt. 

Ontdek het nieuwe Berkel Centrum West

Blok 6

Blok 3 
(Alluvium)

Blok 1  
(Brinkhof)

Paviljoen

Blok 4 
(Westerpoort)

Blok 5
(Cultuurhuis)

Blok 2  
(De Compagnie)

Tegelijkertijd moet de aannemer met 
grote vrachtwagens en kranen van en 
naar het bouwterrein. Het projectteam 
Berkel Centrum West heeft gemeentelijk 
verkeerskundige Tony Hoogendoorn daar
om gevraagd om mee te kijken en waar 
mogelijk oplossingen te bieden. 

Knipperende lampen
Hoogendoorn: “Bij het zebrapad op de 
Gemeentewerf richting de scholen heb
ben we een extra waarschuwingsbord 
geplaatst met vier knipperende lampen. 
Dat moet automobilisten extra duidelijk 
maken dat er schoolkinderen overste
ken.” Ook zijn er meer parkeerplaatsen 
gecreëerd langs de Oudelandselaan, 
zodat ouders gemakkelijk kunnen stop
pen om hun kinderen te laten uitstap
pen bij school. “Het lijkt erop dat nog 
niet iedereen dat weet. Er stoppen nog 
regelmatig automobilisten op de rijbaan 
om een kind te laten uitstappen, terwijl 
verderop in de straat voldoende par
keerplekken zijn, net als op P2 (par
keerplaats naast de Wibra).”, vertelt 
Hoogendoorn. 

Twee oversteekplaatsen
Niet alle verzoeken bieden een oplossing 
volgens de verkeerskundige: “De mensen 

die langs de Gemeentewerf lopen, lopen 
door een smalle berm naast de door
gaande weg. Er is een veiliger route, 
maar dan moet je tientallen meters 
omlopen. Wij kregen de vraag of een 
extra oversteekplaats de looproute vei
liger zou maken. Dat denk ik niet. Twee 
oversteekplaatsen op korte afstand van 
elkaar bieden niet voldoende veiligheid, 
omdat automobilisten twee oversteek
plaatsen dichtbij elkaar dan niet meer 
geloofwaardig vinden en daardoor moge
lijk niet stoppen.”
 
Goede parkeervoorzieningen
Voor ondernemers is het essentieel dat 
klanten het winkelcentrum kunnen blij
ven bereiken en er ook kunnen parke
ren. Ter hoogte van de oude ING en de 
Albert Heijn is het zebrapad verlegd. De 
toegang tot de parkeerplaats is daardoor 
ook direct veiliger, omdat automobi
listen en voetgangers elkaar niet meer 
kruisen. Hoogendoorn: “Ook hebben we 
veel aandacht voor het totale aanbod 
parkeerplaatsen. Een deel van het par
keerterrein bij Verhage is blauwe zone 
geworden, waardoor er gedurende de 
dag meer parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn. En op zaterdag kan het winkelend 
publiek ook parkeren op het bouwter
rein.”

Beeld: RPHS+

*Let op, dit is een planning en kan  
door ontwikkelingen afwijken van de  

werkelijkheidheid. 


