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Beste bewoners en omwonenden, 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de 

werkzaamheden aan de Julianastraat en Prins Bernhardlaan. De 

werkzaamheden lopen, mede dankzij het gunstige weer, 

voorspoedig. Komt u kijken naar de eerste steenlegging?  

De uitnodiging vindt u in deze nieuwsbrief.  

Voortgang werkzaamheden; wat gebeurt waar? 

De heiwerkzaamheden, funderingswerkzaamheden en het aanbrengen van de begane grondvloeren zijn voor alle 

eengezinswoningen en het appartementengebouw afgerond. Voor de eengezinswoningen op de oude locatie van 

de Prins Bernhardlaan en de Julianastsraat, de oneven huisnummers, zijn de wanden van de begane grond 

aangebracht. Op de locatie Julianastraat, de even huisnummers, zijn de wanden, de kozijnen en de 

verdiepingsvloeren aangebracht. Het appartementengebouw staat in de steigers, de wanden zijn geplaatst en 

de 1e verdiepingsvloer is gestort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwterrein 
De Klaassengroep houdt het bouwterrein 

afgeschermd met een hek voor uw en 

hun eigen veiligheid. Het is zonder 

toestemming niet toegestaan om de 

bouwplaats te betreden.  

 
Contact bij onraad 
Voor calamiteiten of onraad kunt u 

contact opnemen met de heer 

Waardenburg van de Klaassengroep, 

via telefoonnummer 026 – 369 81 00. 

Voor vragen over het project kunt u 

contact opnemen met de heer  

Tjerk Wijte, projectleider 3B Wonen, 

via telefoonnummer 010 – 519 14 91.  

 

 

Planning 

Tot de kerstvakantie staan de volgende 

werkzaamheden gepland: 

• Plaatsen van de dakkappen 

Julianastraat even huisnummers. 

• Plaatsen van de verdiepingsvloeren 

en wanden Prins Bernhardlaan 3-10 

en Julianastraat oneven 

huisnummers. 

• Plaatsen van de wanden en de 

verdiepingsvloeren tot en met het 

dak van het appartementengebouw. 

 

 

UITNODIGING Eerste steenlegging 
De bouw van de nieuwe woningen aan de Julianastraat en de  

Prins Bernhardlaan in Berkel en Rodenrijs is in volle gang.  

Op woensdag 9 november vieren we een eerste mijlpaal en 

onthullen we een oude steen in een nieuw jasje. Als bewoner, 

toekomstige bewoner of omwonende van deze nieuwe woningen, 

bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Samen met u vieren we de ontwikkeling en de bouw van  

36 eengezinswoningen en 37 appartementen.  

 

Programma 

15.30 uur Ontvangst op de bouwlocatie (hoek Julianastraat/ 

Prins Bernhardlaan in Berkel en Rodenrijs tegenover de 

bouwkeet van de Klaassengroep). 

15.35 uur Toespraken wethouder Michiel Muis en Hanneke Vliet 

Vlieland, directeur-bestuurder 3B Wonen.  

15.45 uur  Officiële onthulling. Aansluitend nodigen wij u uit voor 

een hapje en een drankje op de bouwlocatie. 

 

Laat u ons weten of u erbij bent? U kunt zich aanmelden via 

secretariaat@3bwonen.nl.  

 

3B Wonen  

Postbus 108, 2660 AC Bergschenhoek 

010 – 519 14 91  

3bwonen@3bwonen.nl 
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