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Woonwijk Holzenbosch
Aan de zuidzijde van Voorthuizen wordt de wijk Holzenbosch gerealiseerd. Deze nieuwe wijkt telt
327 woningen, waarvan de meeste inmiddels zijn opgeleverd. Wij informeren u graag over de
laatste ontwikkelingen.

Werkzaamheden Holzenboschlaan
Van maandag 21 september tot maandag 28 september (week 39) wordt de Holzenboschlaan
afgesloten. De reden hiervoor is dat we de definitieve asfalt laag aanbrengen. Wij willen u
vriendelijk verzoeken tijdig rekening te houden met deze afsluiting. Hiermee voorkomt u eventueel
overlast en ongemak, waarvoor wij uw begrip vragen.
Voor u als omwonende betekent de afsluiting het volgende:
•	Alle bewoners van Holzenbosch volgen de omleiding zoals staat aangegeven op de borden.
Dit geldt voor al het gemotoriseerde verkeer. Wandelaars en fietsers volgen het fietspad aan
de Goudkamp of via de Schoonengweg.
•	Bewoners aan de Wouterskamp en Oldambster volgen de omleiding via een tijdelijke
oversteek naar Hallehuis.

Planning woonrijp maken
Aannemer Hoornstra Infrabouw vervolgt op maandag 21 september (week 39) de werkzaam
heden voor het woonrijp maken van het openbaar gebied. Dit betreft de aanleg van de
bestrating, trottoirs, parkeervakken, beplanting e.d.
De planning is als volgt:
1.	Start met de locatie Langhuis op maandag 21 september (week 39) ter hoogte van
huisnummer 42 richting huisnummer 2.
2.	Herstel van diverse wadi’s vanaf maandag 28 september (week 40).
3.	Start met de locatie Goudkamp ongeveer vanaf maandag 19 oktober (week 43).
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Bouwbedrijf Schoonderbeek levert eerst de woningen op die nu in aanbouw zijn aan de Hooihuis,
Dwarshuis en Oosterkamp. De oplevering is in het tweede kwartaal van 2021. Hierna rondt de
aannemer de werkzaamheden af voor het woonrijp maken.

Aanleg speelplekken
De ontwerpen voor de speelplekken zijn definitief vastgesteld. Dankzij uw reacties zijn op
het ontwerp een aantal aanpassingen doorgevoerd. De aanleg en inrichting van de eerste
speelplekken start vanaf de derde week van oktober. We verwachten dat de meeste
speelplekken klaar zijn voor gebruik aan het eind van het jaar.

Let op de maximumsnelheid
In de woonstraten geldt overal een maximumsnelheid van 30 km per uur. Dit staat aangegeven
op de borden. Op de Holzenboschlaan geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.
Wij vragen graag uw medewerking voor het naleven van de snelheid. In het bijzonder voor
de veiligheid van spelende kinderen.

Informatie
Alle informatie over het project Holzenbosch vindt u terug via www.barneveld.nl/projecten
(nieuwbouw Holzenbosch). Hier kunt u zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.
Telefonisch kunt u contact opnemen met de heer Komdeur, projectleider via 14 0342 of
per mail e.komdeur@barneveld.nl

Ontwerp van rijwoningen op Holzenbosch
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