Nieuwsbrief Uitbreiding Begraafplaats De Plantage (Nr. 2 / Juni 2019)
De gemeente Barneveld is gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van begraafplaats De
Plantage in Barneveld. Dat is nodig omdat de huidige begraafplaats vol raakt. De gemeente Barneveld
heeft een gebied ten westen van de huidige begraafplaats aangewezen als uitbreidingslocatie.
Wij vinden het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden weten wat er gebeurt en hoe
zij hierbij worden betrokken. Deze nieuwsbrief is één van de manieren waarop wij communiceren.
Bestemmingsplan en eigendom
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Op 1 februari jl. werd het bestemmingsplan
onherroepelijk. De gemeente Barneveld is met ingang van
diezelfde datum eigenaar geworden van de percelen waar
de uitbreiding plaats moet vinden.
Archeologie
Op 18 en 19 maart 2019 werd op de toekomstige uitbreidingslocatie aan de Oldenbarnevelderweg archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek met proefsleuven bleek dat het terrein in het verleden 0,5 tot 1,00 m diep
is gediepploegd. Dit betekent dat er geen archeologische
resten te verwachten zijn. Waarschijnlijk hebben deze er ook
nooit gezeten, omdat er geen scherven of ander materiaal is
aangetroffen. Geconcludeerd is dat in het plangebied geen
archeologisch vervolgonderzoek meer noodzakelijk is.
Voorbereiding van het bestek- en aanbestedingstraject
Het definitieve (civieltechnische) ontwerp van de uitbreiding
is de afgelopen periode compleet gemaakt en afgerond. Onder andere is gekeken hoe een veilige en praktische oversteek voor rouwstoeten kan worden gerealiseerd van de bestaande naar de nieuwe begraafplaats. Ook is in overleg
met de Gehandicaptenraad gekeken naar de toegankelijkheid (o.a. hellingen) op de uitbreiding en is er overleg geweest met de begrafenisondernemers over het ontwerp (o.a.
de positie van de urnenheuvels).
Ontwerp van de uitbreiding
(zie ook de achterzijde voor een artist impression ervan)
Het ontwerp is vertaald in tekeningen en bestek voor de uitvoering van het werk om daarmee de aanbestedingsprocedure te kunnen starten. Dit omvat het grondwerk, het realiseren van het verkeersplateau bij de oversteek tussen de
bestaande en nieuwe begraafplaats en de aanleg van een
aantal bezoekersparkeerplaatsen bij de uitbreiding.
Werkzaamheden
De start van de werkzaamheden staan gepland vanaf september 2019. Het ophogen van de uitbreiding met zand is
een flinke klus (zo’n 60.000 kuub zand is daarvoor nodig).
Het waarborgen van de verkeersveiligheid staat, vanzelfsprekend, voorop bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden van het zandtransport willen we bijvoorbeeld niet dat het fietsverkeer
wordt gemengd met dit transport op de Oldenbarnevelderweg. Bij de aanbesteding vragen we van de
aannemer een gedetailleerd werkplan waarin wordt aangegeven hoe de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. De komende maanden loopt de aanbestedingsprocedure.

Planning
2019
- Aanbestedingsprocedure, start werkzaamheden ophogen gronden, de aanleg verkeersplateau en
bezoekersparkeerplaatsen.
2020 - 2021
- Inklinken van de gronden, opstellen contractdocumenten voor de terreininrichting, aanbestedingsprocedure terreininrichting, uitvoeren werkzaamheden terreininrichting.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Gemeente Barneveld
Projectleider Jessica Brink
Tel. 14 0342 (netnummer niet nodig)
E-mail: j.brink@barneveld.nl
Colofon
De Nieuwsbrief Uitbreiding Begraafplaats De Plantage is een uitgave van de gemeente Barneveld en
is gemaakt door het team Communicatie van de gemeente Barneveld.

Artist impression van de uitbreiding van De Plantage, met in het midden de centrale wateras die voor
rust en eenheid zorgt. Aan het einde van deze as is er de mogelijkheid om alleen of met anderen in
een serene, groene ruimte met zitmogelijkheden stil te zijn bij verlies van een naaste.

