
HET EIKENBLAD

DE COURANT TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN AAN DE EIKENLAAN

Contactpersoon: Matthijs Verweij
Email: m.verweij@smink-infra.nl
Telefoon: 033-3031700
www.scherpezeel.nl/eikenlaan-scherpenzeel

FASERING
fase 1 huisnr. 129 t/m 97
fase 2 huisnr. 95 t/m 63 
fase 3 huisnr. 61 t/m 43
fase 4 kruising Willearlaan

PLANNING
week 41 (11 oktober): Afronding rioleringswerkzaamheden
week 46 (15 november): Afronding verhardingswerkzaamheden

Voor u ligt het Vierde exemplaar 
van de courant waarmee wij u op 
de hoogte willen houden van de  
werkzaamheden aan de Eikenlaan.  
De vakantie is inmiddels voorbij maar wij zijn 
doorgegaan! Dat is vooral te zien in het feit 
dat het westelijk deel van de Eikenlaan voor 
99% is voltooid.  Zoals de werkzaamheden nu 
vorderen ronden wij voor het eind van het jaar 
de werkzaamheden af.

DE KRANT
In de week van 20 september is in de laatste 
fase van het werk onderzoek gedaan naar 
eventuele oorlogsresten in de bodem. Tot 
nu toe zijn er in de voorgaande fases geen 
bijzonderheden aangetroffen. 

ONDERZOEK

Aan de eikenlaan hebben 30 woningeigenaren 
een overeenkomst gesloten om hun (voor)dak 
af te laten koppelen. Hier zijn wij als gemeen-
te erg blij mee! Jaarlijks valt er in nederland 
gemiddeld 870mm regen. Kort samengevat 
betekend dit voor de Eikenlaan: dat jaarlijks 
op de Eikenlaan 783.000 liter minder water 
wordt afgevoerd naar de waterzuivering! Heeft 

AFKOPPELEN

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

• de riolering in fase 1 t/m 6 is
aangebracht;

• voetpaden t/m fase 6 aangebracht;
• de verhardingen zijn aangebracht in

fase 1 t/m 3;
• Vitens heeft heeft t/m fase 6 de

AC-leidingen vervangen.

VOORTGANG

fase 5 huisnr. 41b t/m 31
fase 6 huisnr. 29 t/m 13
fase 7 huisnr. 11 t/m 1
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BOMEN & BEPLANTING
In overleg met het bewonerscomité zijn drie 
verschillende eiken en drie verschillende hees-
ters (sierplantsoen) uitgekozen. Gekozen is voor 
de olijfwilg, spierstruik en bottelroos. Op de 
website van de gemeente is de overzichtsteke-
ning terug te vinden met de ‘groene’ invulling 
van de Eikenlaan. In het aankomende plantsei-
zoen worden de bomen en heesters geplant. 

HERGEBRUIK
Aan de Barneveldsestraat heeft Smink Infra 
al sinds het begin van de werkzaamheden 
een depot ingericht waar materiaal is 
opgeslagen voor de Eikenlaan. Tevens is 
zand en grond welke is ontgraven en 
geschikt is voor hergebruik hier opgeslagen. 
Deze grond is vervolgens gezeefd en weer 
toegepast bij de opbouw van de weg.  
GOED OM TE WETEN
Op verzoek van de de sportverenigingen is 
gevraagd aan sporters, te parkeren aan de 
Breelaan. 
CONTACTGEGEVENS

u nog interessen om af te
koppelen laat het dan weten
voor 1 oktober 2021 via
eikenlaan@scherpenzeel.nl
of 06-55898559.


