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We waren al een tijd voorbereid op dit grote project. De gemeente organiseerde in 

eerste instantie een informatieavond op 20 maart 2014. Vervolgens riep zij een 

klankbordgroep in het leven met de bedoeling de buurtbewoners te polsen. In totaal 

zijn er vijf vergaderingen van die groep gehouden, de laatste in november 2014.  Op 

die bijeenkomst werd het definitieve ontwerp voorgelegd. 

In de vergaderingen presenteerde de gemeentelijke projectleiding de doeleinden en 

het plan van aanpak. Buurtafgevaardigden konden daarbij opheldering vragen en 

voorstellen doen. Daar werd volop gebruik van gemaakt.  Daarnaast organiseerde de 

gemeente gedurende die periode twee inloopmiddagen, met tekeningen, maquettes 

en  voorbeelden, waar alle bewoners waren  uitgenodigd. Die evenementen waren 

druk bezocht. Separaat nog hadden veel inwoners direct contact gezocht met de 

gemeentelijke projectleiding over persoonlijke bezorgdheden. 

Het duurde nog even voor de aanbesteding was afgerond, maar in oktober kwamen 

de eerste levenstekens van de geselecteerde aannemer, den Ouden uit Schijndel. De 

verwachtingen waren na al die voorbereidingen natuurlijk hoog gespannen bij me. 

De eerste fasen was bij tandarts Vos op het einde van de St. Maartenslaan; meteen 

daarna kwam het belendende deel van de Antoniusstraat en nu, mid-december een 

deel van de St. Willibrordstraat.  

Het project is in volle gang. Gedeelte voor gedeelte. Terwijl men aan de ene kant 

begint de asfaltlaag van de weg te verwijderen, worden aan de andere kant nieuwe 

trottoirs en wegen aangelegd. Tussenin graven ze de oude riolering uit, leggen er 

twee nieuwe voor in de plaats (riolering + hemelwaterafvoer) storten er nieuwe lagen 

zand over, stampen het aan en dan komt de bestrating, eerst de trottoirs en dan het 

wegdek. 

Het is een heel spektakel. Drie of vier imposante graafmachines, kanjers van 

vrachtwagens,  grote bergen zand en plavuizen, en nog veel meer plus het 

begeleidende lawaai. Afkoppelen, aankoppelen, egaliseren en diverse andere acties. 

De individuele activiteit die de meeste indruk op me maakt zijn de graafmachines. Die 

kunnen rijden, keren, ronddraaien, zand scheppen , gelijk maken, soms alles tegelijk 



en dat op de centimeter precies. Er moet rekening gehouden worden met velerlei 

soort kabels en het luistert heel nauw. De chauffeurs zijn echte virtuoso en dat acht 

uur per dag! Waarschijnlijk mede handig geworden door het gebruik vroeger van 

consoles voor computerspelletjes. Voor mij in ieder geval petje af voor deze graaf-

duizendpoten.  

Regenwaterleidingen worden efficiënt op de nieuwe hemelwaterafvoer aangesloten . 

Er zit een grote expertise in zo’n operatie en er lijk een goede teamspirit te zijn. Het 

team bestaat uit zo’n vijftien man van Den Ouden plus onderaannemers van diverse 

snit. Het krioelt allemaal door elkaar en iedereen schijnt zijn functie goed te kennen. 

De dirigent van de opus is Frank Kruts die het laat klinken als een klok. Om half acht 

’s morgens beginnen de graafmachines al met behulp van kunstlicht. Dat gaat zo 

door tot vier uur ’s middags met twee of drie korte pauzes tussendoor. Er wordt kei 

hard gewerkt. Het tempo ligt hoog. Deze projecten bezorgen een zekere mate van 

overlast, maar het personeel is voorkomend en behulpzaam. Niet alleen ikzelf, maar 

ook de buren zijn vol lof over de uitvoering van het project.  

Na volgende week stoppen de werkzaamheden voor twee weken om van een 

welverdiende onderbreking te genieten gedurende de Kerstdagen. Dan is er een 

indrukwekkend en veelbelovend begin gemaakt van dit omvangrijke project.   

Welkom terug in het Nieuwe Jaar. Jullie maken er een mooie buurt van! 

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 

 

                                 Toon & Ryan Vissers 

 

Heiligenbuurt, 11 december 2015. 

 


