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Eind augustus werd al een feestelijk startsein gegeven. 
Bij een bijeenkomst in de Honderd Morgen staken 120 
aanwezigen op symbolische wijze de eerste schop in de 
grond. “Een kraan en een shovel verlagen op dit moment 
het maaiveld in Vlijmens Ven,” zegt Barry Gorissen van 
aannemer Martens en Van Oord, die de klus kreeg toege-
wezen. “De grond wordt tot op veertig centimeter diepte 
afgegraven. Deels gebruiken we de aarde voor de aanleg 
van kades die er voor zorgen dat toekomstig piekwater uit 
de Maas in het waterbergingsgebied blijft.”

Granaten gevonden
De start van de graafwerkzaamheden werd enige tijd 
vertraagd door munitieonderzoek. In 1944 lag het 
projectgebied onder vuur. Inmiddels zijn granaten en 
andere explosieve ladingen aan de oppervlakte gekomen. 
Een deel van het Vlijmens Ven is nu vrijgegeven. 

Lees verder op pagina 2

Verkeersplan beperkt overlast 
In het projectgebied ten zuidwesten van ‘s-Hertogen-
bosch blijft een groot deel van de afgegraven grond 
in het gebied; maar een deel wordt ook afgevoerd. 
Omwonenden moeten daarom tot eind 2017 rekening 
houden met vrachtwagens die aan- en afrijden. Om 
overlast bij het transport zoveel mogelijk te beperken is 
een aantal verkeersmaatregelen genomen.

De aannemer streeft er naar het verkeersplan op de 
volgende wijze in te voeren. Zo komen er tijdelijke 
in- en uitritten. Wegen zullen bestemd worden tot 
eenrichtingsverkeer.  Zandwagens rijden het gebied 
uit via de Vliedbergweg, Nieuwkuijkseweg en de 
Honderdbunderweg richting de A59. Om wegbermen 
te beschermen worden op de Honderdbunderweg 
enkele passeerstroken ingericht. Binnen het projectge-
bied rijden zandwagens, zoveel mogelijk via tijdelijke 
voorzieningen, van en naar de aan te leggen HoWaBo-
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