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TUINMENU | Voor de bewoners van De Leyhof 

 

Groot Onderhoud Leyhof ~ De gemeente Leiderdorp pleegt groot onderhoud aan de Leyhof. Als 

aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. zijn wij door de gemeente geselecteerd voor de uitvoering. De Leyhof 

is onderhevig aan verzakkingen van de openbare ruimte en zorgt ervoor dat percelen en woningen hierdoor 

soms minder toegankelijk zijn. Om de veiligheid en toegankelijkheid te kunnen waarborgen, worden delen 

van de openbare ruimte opgehoogd.  

 

Voor de verzakkingen op openbaar gebied is de gemeente aansprakelijk, eigenaren van particuliere percelen zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen perceel. Dit vergt een gezamenlijk aanpak. Na ophoging van uw straat ontstaat 

er een hoogteverschil tussen de openbare ruimte en de particuliere percelen. Dit verschil in hoogte willen wij in 

de eerste meter op particulier terrein opvangen. Wij vragen u deze eerste meter van uw tuin vrij te maken van 

obstakels. Dit betekent dat hekjes, schuttingen, hagen, beplanting en dergelijke uit deze eerste meter verwijderd 

moeten zijn, voordat wij de straat gaan ophogen. De gemeente adviseert perceeleigenaren om hun terrein ook 

gelijktijdig op te hogen.  

  

Als aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. willen wij het werk graag in goede samenwerking met u aanpakken. 

Onder meer willen wij u tegemoet komen door aan te bieden om werkzaamheden op uw perceel gelijktijdig met de 

ophoogwerkzaamheden in de straat mee te nemen. Het zand en de benodigde grond voor de ophoging wordt 

gratis beschikbaar gesteld door de gemeente indien u de bestrating gelijktijdig met de openbare ruimte ophoogt. 

In de voorbereiding per straat inventariseren wij uw wensen en informeren wij u over de kosten. Wij adviseren u 

ook met uw buren in gesprek te gaan. Hoe groter de deelname per straat, hoe aantrekkelijker het voor iedereen 

wordt.  

 

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verzorgen: 

 

 Beschikbaar gestelde grond verwerken in uw tuin     

 Ophogen en vervangen van uw huisaansluiting    

 Opbreken en opnieuw aanbrengen van uw bestrating, alle formaten en soorten mogelijk  

 Nieuwe bestratingsmaterialen leveren     

 Verwijderen en na ophoging opnieuw aanbrengen van uw groenvoorziening 

 Nieuwe planten en bomen leveren 

 Ontwerpwerkzaamheden 

 Al uw wensen! 

 

Al uw eisen en wensen kunnen wij in een op maat gemaakte offerte aanbieden. U kunt via het formulier op de 

volgende pagina een offerteaanvraag doen en aangeven wat u in eerste instantie wenst. Wij nemen vervolgens 

met u contact op om uw aanvraag te bespreken voor het uitbrengen van de offerte. 

Bij het uitbrengen van de offerte hanteren wij een ‘burenkorting’: Hoe meer buren mee doen, hoe meer korting! 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welke buren mee doen. 

Voor het ophogen van de brandgangen kunnen wij per blok of straat een aparte offerte uitbrengen.  
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TUINMENU | Vrijblijvende offerteaanvraag: 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:  …………………………………………………………… Telefoon:  …………………………………… 

 

Optie(s) aankruisen en invullen: 

o Het vervangen en ophogen van uw huisaansluiting op de riolering 

inschatting aantal m1: ………………  

o Deel van tuin of complete tuin ophogen met bestaande materialen 

inschatting aantal m2: ……………… type bestrating: ………………………………….. 

o Deel van tuin of complete tuin ophogen met nieuwe materialen 

inschatting aantal m2: ……………… type bestrating: ………………………………….. 

o Ik wil een prijs aanvragen voor het leveren van nieuwe straatmaterialen 

o Ik wil een prijs aanvragen voor het opnieuw aanbrengen en/of leveren van tuinbeplanting 

 

Overige verzoek / opmerkingen:  …………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Betrokken buren (huisnr.’s): …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

U kunt het ingevulde formulier inleveren via leyhof@vdmbv.com of in de keet op de hoek van de Schildwacht 

tijdens het inloopspreekuur op woensdagmiddag 13.00 uur. 
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