
Fiets- en voetgangersbrug 

is in gebruik

Hij moest helemaal uit Friesland komen, 
maar afgelopen voorjaar was het dan 
zo ver: de feestelijke opening van een 
nieuwe fi ets- en voetgangersbrug tussen 
de Gemeentewerf en de Röntgenstraat.  

Uniek ontwerp

De brug is een ware eyecatcher. De 
brug van zes meter breed en zeventig 
meter lang heeft golvende vormen en 
een ruimtelijke uitstraling. In de avond 
en nacht wordt de brug verlicht met 
dimbare ledverlichting. 

Zo staat het licht volop aan in het 
begin van de avond, en dooft het in de 
nachtelijke uurtjes. Dit voorkomt hinder 
door fel licht voor omwonenden zonder 
dat iemand zich onveilig hoeft te voelen.

Inmiddels wordt de nieuwe brug al volop 
gebruikt. Door de komst van deze brug 
lopen en fi etsen kinderen veiliger naar 
school en zijn ook andere voorzieningen 
in het dorp voor iedereen beter 
bereikbaar. 

Spiksplinternieuw 

cultuurhuis: Casa Cadanza  
Casa Cadanza wordt een plek waar 
cultuur in de breedste zin van het 
woord beleefd gaat worden. Met 
een multifunctionele theaterzaal, 
horeca, biblotheek en twee 
langverwachte fi lmzalen wordt 
dit een plek waar ontmoeting, 
ontdekking en verwondering 
centraal staan. 

Missende puzzelstukje

Jeroen de Leeuw, projectleider 
bouw van het nieuwe Cultuurhuis 
Casa Cadanza, weet het zeker: de 
komst van het Cultuurhuis is het 
puzzelstukje dat nog miste in het 
centrum van Berkel en Rodenrijs. 

“Reuring brengt reuring en met de 
groei van de gemeente is dit een 
waardevolle plek voor iedereen om 
samen te komen en te genieten van 
al het moois dat dit Cultuurhuis 
straks te bieden heeft. Daar zorgt 
Casa Cadanza voor.”

Planning en meer informatie

De eerste paal van Casa Cadanza 
gaat midden 2023 in de grond. 
Het is de bedoeling dat de rode 
loper in 2025 uitgerold kan worden. 
Wilt u meer weten over Casa 
Cadanza? Bekijk de website 
www.casacadanza.nl of neem 
contact op via info@casacadanza.nl.

Werkzaamheden 2023 Werkzaamheden 2024 Werkzaamheden 2025

� Q1 2023: start bouw van Casa Cadanza
� Q1 2023:  inrichten openbare ruimte bij Fransiscus Donderstraat, Westersingel en 

Achterom 
� Q2 2023: inrichten Westerplein
� Q2 2023: afronden inrichten openbaar gebied (Achterom) bij blok 1 en 2
� Q3 2023: blok 1 tot en met 4 afgerond 
� Q3 2023: Lidl en parkeergarage afgerond

� Inrichten overige deel parkeerterrein
� Inrichten Röntgenstraat 
� Bouw van Casa Cadanza afgerond  
� Bouw van blok 6 afgerond 

� Herinrichten Gemeentewerf
� Opening Casa Cadanza

Berkel Centrum West krijgt steeds meer vorm

*Let op, dit is een planning en kan 

door ontwikkelingen afwijken van de 

werkelijkheid. 

Westerplein: een park 

in het centrum

Vanwege de bouw wordt ook het 
Westerplein – het gedeelte tussen 
het Versplein en het toekomstige 
cultuurhuis – opnieuw ingericht. 
Zo komt er een fi jne plek waar 
inwoners en bezoekers elkaar 
kunnen ontmoeten en genieten van 
het groen om hun heen.

Ondernemers en omwonenden 
dachten met de gemeente mee 
over het ontwerp. Laurens Plender, 
projectleider bij gemeente 
Lansingerland: “Uiteindelijk is 
er gekozen voor het plan waar 

verblijfskwaliteit, toegankelijkheid 
en ontmoetingsmogelijkheden het 
beste samenkomen. Tegelijk wordt 
het plein ook goed toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel of met een 
scootmobiel.”

Planning

De werkzaamheden aan het 
Westerplein starten in het 
tweede kwartaal van 2023. Naar 
verwachting rondt de gemeente de 
werkzaamheden in het najaar van 
2023 af.

Aanleg kabels en leidingen
Door de komst van extra 
woningen en winkels, moet 
ook de capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk uitgebreid 
worden. Daarom worden er in 
november en december kabels 
en leidingen in de grond gelegd. 
Dit werk vindt ook buiten de 
bouwhekken plaats. 

Stefan de Kogel, technisch 
projectleider bij gemeente 
Lansingerland: “Van maandag 
28 november tot en met vrijdag 
9 december wordt er gewerkt 
op het parkeerterrein bij de 
Albert Heijn. Daardoor is het 
niet mogelijk om met de auto 
van het ene deel van het 
parkeerterrein naar het andere 

deel te rijden. In die periode 
zijn we ook aan het werk bij 
de laad- en losplaats achter de 
Hema.” 

Wilt u meer weten over het 
de werkzaamheden aan kabels 
en leidingen? Neem dan 
contact op via berkelcentrum@
lansingerland.nl.

Bruisend centrum
In het westelijke deel van het 
centrum van Berkel en Rodenrijs 
wordt volop gebouwd. Er komen 
170 huur- en koopwoningen voor 
starters, gezinnen en ouderen bij. 
Alle appartementen zijn gasloos en 
de gebouwen krijgen zonnepanelen. 
Naast de Lidl komen er extra 

winkels, horecagelegenheden en 
bijna 200 openbare parkeerplaatsen 
in de parkeergarage. De ruimte 
daaromheen wordt gezellig ingericht 
met terrassen, een cultuurhuis en 
veel groen. Zodat het een fi jne 
plek wordt om te wonen, werken, 
winkelen én te ontspannen. 

Het hoogste punt 

is in zicht  
De bouw van nieuwe de woningen en winkels in het 
westelijke deel van het centrum schiet al aardig op. 
Het duurt niet lang meer voordat het hoogste punt 
van de bouw bereikt is. Een deel van de steigers 
rondom de bouw is al weggehaald. Zo worden de 
gevels van de woningen steeds meer zichtbaar. 

Etienne Heijneman, omgevingsmanager en 
directievoerder van Berkel Centrum West: “We 
hebben het afgelopen jaar veel voortgang geboekt. 
Blok 1,2 en 4 zijn al op hoogte en binnenkort volgt 
blok 3. Bij de Brinkhof (blok 1) kan worden begonnen 
aan het interieur en ook de Compagnie (blok 2), 
Alluvium (Blok 3) en de westerpoort (blok 4) beginnen 
ook al aardig vorm te krijgen. 

Het werk vindt nu nog op de bouwplaats achter de 
bouwdoeken plaats, maar als we binnenkort het 
doek rond de bouwblokken weghalen dan kunnen 
omwonenden en bezoekers van het centrum echt 
de resultaten zien.” Houd de bouwplaats dus in de 
gaten!

De bouw van blok 6 begint in 2023. Dit najaar start 
de verkoop van de 19 woningen in dit blok. Blijf op de 
hoogte op www.berkelcentrumwest.nl. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan 
contact op met Etienne via omgevingsmanager@
berkelcentrumwest.nl. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de bouw van Berkel 
Centrum West? 
Bezoek www.lansingerland.nl/bcw of loop even 
langs bij de mobiele informatiestand van de 
gemeente. 
Op de website van de gemeente leest u wanneer 
deze weer in het centrum te vinden is.  

Heeft u vragen aan de gemeente?

Neem dan cotact op via 
berkelcentrum@lansingerland.nl
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