De deal:
Bas van de Beeten

Van de Beeten
wint prestigestrijd
De deal
“De gemeente Meierijstad wilde de Erpseweg
verbreden, met het oog op de ontsluiting van
Veghels Buiten. Wij waren een van de vier kandidaten om dat te doen: opnieuw asfalteren,
gedeelde rijbanen aanleggen, een kruising
opnieuw inrichten, fietspaden realiseren aan
beide kanten van de weg… Alles om de situatie voor iedere verkeersdeelnemer beter en
veiliger te maken.”

A

ls je inschrijft voor een project dat je op het lijf is
geschreven, en het bevindt zich ook nog in je eigen
‘voortuin’: dan zet je alles op alles om het binnen te
halen. Maar van de Beeten zou van de Beeten niet zijn als ze
niet nóg een stap extra zetten. Het verbreden van de Erpseweg
(april 2020) is niet alleen perfect gegaan, maar ook nog eens in
een extreem korte doorlooptijd. Directeur Bas van de Beeten
vertelt.

Het belang
“Voor ons was dit natuurlijk een prestigezaak:
dichter bij huis kunnen we niet werken. Dit project
kón niemand anders doen. Voor onze uitvoerende
collega’s was het leuk dat het een thuiswedstrijd
was. Tussen de middag barbecueën op de zaak,
dat kunnen ze niet vaak… Ook voor onze vaste
asfaltpartner, Dura Vermeer, was dit een mooie
uitdaging.”

Het unieke
“We mochten de Erpseweg maximaal twee weekeindes plus vijf werkdagen afsluiten voor verkeer. Wij
hebben ervoor gekozen om alle werkzaamheden
direct achter elkaar te plannen, dus weekend-vijf
werkdagen-weekend. We hebben het werk niet versnipperd, maar een heel efficiënte planning gemaakt.
Uiteindelijk hebben we daar zelfs nog een dag van
afgesnoept.”

Het gevolg
“De boost die we van dit project krijgen,
zit hem niet in de complexiteit, en ook
niet in de ambitieuze EMVI-normen. De
onderbaanverdichting van 103 procent?
Het werken met uitsluitend milieuvriendelijke Euro 6- en Stage 5-motoren? Gewoon
mouwen opstropen en gáán. We genieten
vooral van het resultaat. En van de reacties
van mensen uit de omgeving: ‘Als van de
Beeten ergens aan begint, gáán ze er ook
voor’. Dat is onze grootste kracht.”

Het gevoel
“Ik ben absoluut trots op dit project. Trouwens, niet alleen ik, maar alle collega’s. We
hebben het toch maar mooi gedaan in een
dikke week. Ons geheim? Het zit in ons DNA
om te wíllen werken. Toen op vrijdagavond
om zes uur de weg dichtging, zaten onze
jongens al in de rupskranen te popelen om
te beginnen. Nog diezelfde avond lag de
weg er al uit. Die daadkracht is ons sterkste
wapen.”

www.vandebeeten.nl
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