
NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 2020 

Traverse Heeswijk-Dinther 



 

 

Nieuwsbrief december 2020 Traverse Heeswijk-Dinther 

De start van de werkzaamheden op de Traverse in september is niet onopgemerkt gebleven. Aanwonen-
den van het gedeelte Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza zien binnen korte tijd veel verandering. Overige 
dorpsbewoners en doorgaand verkeer ondervinden verkeershinder in verband met de omleidingen. 
U leest hieronder de laatste stand van zaken. 

Wie is er aan slag? 
Wegenbouwer Van Venrooij is in september gestart met de werkzaamheden. 
Gebroeders Van Venrooij is in 1961 opgericht als stratenmakersbedrijf door 4 broers en vestigden zich 
op de Nieuwe Erven 14 in Heesch. Een kleine 30 jaar later verhuist het bedrijf naar Weurt, een dorpje 
onder de rook van Nijmegen. Door deze geschiedenis hebben ze werknemers uit beide regio’s. 
In de afgelopen 59 jaar, is het stratenmakersbedrijf doorgegroeid naar een middelgroot grond- en 
wegenbouwbedrijf. Ook is het van vader op zoon over gegaan en is momenteel de 3e generatie aan zet. 
Van Venrooij is een bekende in de regio en is bekend met de omgeving Bernheze. 

Hieronder enkele projecten die in opdracht van gemeente Bernheze zijn uitgevoerd afgelopen jaren: 
- Bouwrijp maken (aanbrengen riolering, bouwwegen en bouwpercelen gereed maken): Rodenburg te 

Dinther en de Erven te Heesch.
 - Onderhoudsprojecten: Gouverneursweg, slinger bij Kasteel Heeswijk, Torenstraat Dinther.
 - Reconstructies: herinrichting Centrum Heesch fase 2 en 3. Snelfietsroute Nistelrode fase 1 en 2, 

van ecoduct gemeentegrens tot aan Noorderbaan. 

De werkzaamheden aan de Traverse worden uitgevoerd door werknemers uit de regio. 
Uitvoerder Henk van den Braak is woonachtig in Loosbroek. Henk is het aanspreekpunt voor aanwonen-
den de komende periode. 

Van Venrooij werkt samen met Gebr. Dijkhoff uit Heeswijk voor leverantie van funderingsmateriaal en het 
storten van puin. Regionale samenwerking om lange reistijden en onnodige vervoersbewegingen te 
voorkomen! 

Afbeeldingen: werkzaamheden fase 1 aanleg hemelwaterriool en nieuwe bestrating 



1e Fase: Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza 
De nuts- en telecombedrijven zijn gereed met de werkzaamheden aan hun kabels en leidingen. Deze 
bedrijven kregen vooraf de mogelijkheid om mee te liften met ons project. Dit om te voorkomen als de 
nieuwe straat klaar is, er direct weer door deze partijen gegraven moest worden. De nutsbedrijven 
hebben ca. 4 weken voorsprong gehad op de daadwerkelijke herinrichting. 

Van Venrooij is op 19 oktober gestart met het opbreken van de rijbaan in het eerste deel en gestart met 
de rioolwerkzaamheden. Zowel boven- als ondergronds wordt alles vernieuwd. Eind december stoppen 
de werkzaamheden aan de Hoofdstraat zodat de bewoners en winkeliers goed bereikbaar zijn tijdens de 
feestdagen. Tot eind december wordt vanaf de Abdijstraat tot Bikers Heeswijk gewerkt. Eind december 
wordt de gehele Hoofdstraat tijdelijk opengesteld voor verkeer. 

Begin januari 2021 pakt Van Venrooij de draad weer op en gaan ze vanaf Bikers Heeswijk weer verder 
met de herinrichting tot aan Raadhuisplaza. 

Afbeeldingen: werkzaamheden fase 1 aanleg hemelwaterriool en nieuwe bestrating 

De planning en fasering is als volgt: 
Fase 1a: gereed - Abdijstraat tot Pastoor Maasstraat 
Fase 1b: week 48 t/m 23 december 2020 - Pastoor Maasstraat tot Bikers Heeswijk 
Fase 1c: week 2 t/m 6 2021 - Bikers Heeswijk tot aan Raadhuisplaza 

Vanaf 12 februari 2021 wordt fase 1, Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza, weer geheel opengesteld voor 
verkeer. Van Venrooij start daarna met de Balledonk om het nieuwe regenwaterriool te verbinden met 
het slotenstelsel naar het buitengebied. 

2e Fase: Abdijstraat tot aan komgrens Heeswijk Dinther 
In de tweede fase komt ‘de slinger’ aan bod. We starten medio 2021 met fase 2 vanaf de kruising Abdij-
straat tot de bebouwde komgrens van Heeswijk. Langs deze fase ligt ook de nieuwe woningbouwontwik-
keling Heeswijkse Akkers die wordt aangesloten op de Hoofdstraat. Waarom deze volgorde? En niet 
vervolgen met Plein 1969? We willen ondernemers en winkeliers in deze Corona-tijd zo goed mogelijk 
bereikbaar houden. Deze tijd is tenslotte al zwaar genoeg. Daarnaast dient de herinrichting van fase 2 
klaar te zijn voordat gestart gaat worden met de bouwactiviteiten op Heeswijkse Akkers, zodat het 
bouwverkeer geen hinder ondervindt en geen onnodige overlast veroorzaakt. 



Het ontwerp van de Traverse is gewijzigd bij de Gouverneursweg omdat de aansluiting met de Heeswijk-
se Akkers is veranderd. Het projectteam zal dit voorleggen aan vervoersmaatschappij Arriva en de 
provincie Noord-Brabant voor goedkeuring. Deze wijziging wordt ook besproken met de direct aanwo-
nenden. 

Verkeersmaatregelen 
Werkzaamheden aan de Traverse hebben een grote impact op (een gedeelte van) het dorp. Zo komt er 
veel verkeer door de Ballendonk zoals voorspeld. Helaas kan dat op dit moment niet anders. Het 
projectteam deelt de zorg van de bewoners. 

Voor velen is het natuurlijk even wennen aan de ingestelde omleiding. Men pakt van oudsher nog de 
afslag die men gewend is naar Heeswijk-Dinther, om er vervolgens achter te komen dat afslag Hees-
wijk-Dinther Zuid toch makkelijker was geweest. Gaan we dan toch beter nadenken wáár we in het dorp 
moeten zijn? Wordt er in de toekomst, wanneer de Traverse gereed is, beter nagedacht of we echt 
dwars door het dorp moeten rijden? Of zien we na een periode van stremming in dat we slimmere routes 
naar huis kunnen pakken. De tijd zal het leren. 

Waar kunt u informatie vinden? 
Wilt u de voorgaande nieuwsbrieven nog eens nalezen? 
Kijk eens op de site van de gemeente Bernheze: www.bernheze.org en zoek op Traverse. 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook! 

Projectteam Traverse 

Fijne feestdagen!
Pr˜ec°eam Trav˛se 
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