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Start Herinrichting Leunisdijk 
 

         
Op maandag 29 maart start de herinrichting van de Leunisdijk in Esch. In deze brief leest u wat de 
werkzaamheden inhouden. We informeren u over: 

• Aanleiding 
• Wat gaan we precies doen 
• Planning en fasering 
• Wat dit voor u betekent 
• Bereikbaarheid 
• Bouwkundige vooropname woningen 
• Inzameling huisvuil 

 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u naar onderwerp contact opnemen via de 
contactgegevens aan het einde van deze nieuwsbrief. 
 
Aanleiding 
Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente Haaren sinds begin dit jaar opgeheven en valt Esch voortaan onder 
de gemeente Boxtel. De voorbereiding van dit project is geheel door de gemeente Haaren verzorgd, de 
daadwerkelijke herinrichting wordt door de gemeente Boxtel opgepakt.  
 
Na de laatste informatieavond met de bewoners in april 2019 is de verdere technische voorbereiding door de 
gemeente Haaren uitgewerkt. Ook is er vorig jaar nog een aannemer gecontracteerd. De inhoud van het 
herinrichtingsplan is na de overdracht aan de gemeente Boxtel niet meer aangepast. Aannemingsbedrijf van 
der Zanden uit Moergestel gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren.  
Nu we een startdatum hebben en de duur van de verschillende fases in het werk duidelijk zijn, kunnen we u 
als buurtbewoner en betrokkene nader informeren.  
Normaal informeren we per huis aan huisbrief én beleggen we een informatiebijeenkomst om de plannen 
nader toe te lichten. Vanwege Corona maatregelen is dit nu helaas helaas niet mogelijk. Bij onduidelijkheid of 
vragen kunt u altijd een afspraak met ons maken voor een persoonlijke toelichting of een uitleg ter plaatse. 
 
 
Wat gaan we precies doen? 
De Leunisdijk gaan we vanaf de kruising met de Dorpsstraat tot ongeveer 100 meter voorbij de kruising 
Broxven/De Wertjes voorzien van een nieuwe inrichting. De verharding wordt van gevel tot gevel (of van tuin 
tot tuin) in zijn geheel vervangen. Bomen worden verwijderd en vervangen. Groenstructuren worden komend 
najaar pas opnieuw aangebracht. Dit vanwege het plantseizoen 
Er wordt een nieuw infiltratie/regenwater riool gelegd. Het bestaande vuilwaterriool wordt grotendeels 
vervangen, deel gerenoveerd. Een klein deel van het riool tussen Dorpsstraat en Kromakker ligt erg diep in de 
grond. Hier gaan we de rioolbuis van binnenuit renoveren. Tijdens de rioolwerkzaamheden kunt u uw 
afvalwater gewoon blijven lozen, tenzij u daar specifiek anders over wordt ingelicht door de aannemer.     
Voor het verzamelen en bergen van regenwater leggen we achter de Wertjes een vijver aan.  
 
 
Planning 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we met Aannemingsbedrijf Van der Zanden een voor alle 
partijen zo goed mogelijke planning en fasering gemaakt. Hierbij is gedacht aan bereikbaarheid voor u als 
bewoners en bedrijven,  veiligheid voor de verkeersdeelnemers en werknemers en efficiëntie voor de 
aannemer. Het totale werk is in zes fasen geknipt om de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven zo 
optimaal mogelijk te houden. De verschillende fasen lopen deels in elkaar over. Het is dus wel mogelijk dat er 
in meerdere fasen of delen van fasen gelijktijdig wordt gewerkt. We zorgen dan altijd voor tijdelijke 
bereikbaarheid door een tijdelijke wegverharding.  



 
Fasering 
Aannemingsbedrijf Van der Zanden start op maandag 29 maart. We starten aan de Markt-zijde met de 
kruising Dorpstraat/Marktplein. In ongeveer 22 weken werken we naar de kruising Leunisdijk/Broxven.  
Hieronder leest u per fase waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang ze gaan duren.  
Buiten de fasen waarin gewerkt wordt, zijn de woningen en bedrijven normaal bereikbaar. 
 
Fase 1a:  kruising Dorpstraat tot aan De Schoolakker  29 maart t/m eind april 
Fase 1b:  kruising De Schoolakker t/m kruising Kollenberg  medio april t/m eind mei 
 
Fase 2:  van Kollenberg tot aan Romeinseberg   eind april t/m medio juni 
     
Fase 3a:  kruising Romeinseberg tot Leunisdijk 41B  eind mei t/m begin juli 
Fase 3b: Leunisdijk 41B tot aan kruising Broxven   medio juni t/m eind juli 
 
Fase 4:  kruising Broxven – einde werk (Leunisdijk 47d)  begin juli t/m eind september 
 
De maand augustus wordt niet gewerkt in verband met de bouwvakantie. 
 
Uiteraard is dit een planning. Weer en terreinomstandigheden kunnen invloed hebben op de planning.  
Wij houden u tijdens de uitvoering periodiek op de hoogte over de voortgang en de actuele planning.  
In de bijlage bij deze brief vindt u de tekening met de indeling van de fasen.  
 
 
Wat betekent dit allemaal voor u? 
De Leunisdijk wordt gedurende de gehele werkzaamheden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer. Er komt een grote verkeersomleiding om het doorgaande verkeer om Esch heen te leiden.  
Deze route is voor vrachtverkeer en personenauto’s zonder bestemming in Esch. Deze route zal grootschalig 
via Haaren en Boxtel worden geleid en zal al bij de N65 en de A2 worden aangegeven.  
 
Voor bewoners en bezoekers van de woonwijken in Esch komt er per fase een kleinere lokale omleidingsroute 
ingesteld. Per fasering is beschreven waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang deze duren.  
Tijdens de totale duur van het werk zult u soms meer, minder of zelfs geen hinder ondervinden van de 
werkzaamheden of afsluitingen. We proberen de periodes van hinder zo kort mogelijk te houden. 
 
Extra aandacht hebben we bij de aanvang van de werkzaamheden voor de kruising met de Dorpstraat.  
We beseffen dat een afsluiting van het centrum en dorpshart grote gevolgen heeft. De kruising gaat zo snel 
mogelijk weer open als het ondergrondse werk hier afgerond is. De kruising blijft wel beperkt toegankelijk voor 
het lokale ontsluitingsverkeer door aanbrengen van een tijdelijke wegverharding. 
 
Als de werkzaamheden in de fasen zijn afgerond en de bestrating is aangebracht is het werkvak weer direct 
normaal bruikbaar en berijdbaar.  
 
 
Bereikbaarheid woningen 
Als het werkvak in uw deel van de straat is, is uw woning op twee momenten minder goed of tijdelijk niet 
bereikbaar met de auto. We verzoeken u dan om uw auto dan elders in de wijk of in de straat, maar buiten het 
werkvak te parkeren. Per fiets en te voet is de woning altijd bereikbaar. 
 
Het eerste moment is tijdens de graafwerkzaamheden voor de riolering. Als dit graafwerk klaar is wordt er een 
puinfundering aangebracht. Via deze puinfundering kunt u dan tijdelijk met de auto uw woning bereiken. 
Tijdens het werk houden we er rekening mee dat er maar één kruisingsvlak is afgesloten. Zo blijven de 
woningen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en nood-/hulpdiensten.  
Het tweede moment dat uw woning een aantal dagen niet bereikbaar is,is als de nieuwe bestrating van de 
rijbaan wordt aangebracht. Als de bestratingswerkzaamheden in de fase klaar is, is het werkvak weer normaal 
berijdbaar.  



 
 
Bouwkundige vooropname 
De werkzaamheden worden uiteraard zorgvuldig uitgevoerd. Toch is er altijd een klein risico op schade aan 
de nabij gelegen woningen. Daarom worden voor het begin van de werkzaamheden de woningen in het 
projectgebied Leunisdijk bouwkundig geïnspecteerd. Het bedrijf Quattro Expertise neemt contact met u op om 
een afspraak voor een inspectie te maken. Inspecteurs bekijken vervolgens de woningen van binnen en 
buiten. Zij noteren en fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn. Het is ook in uw eigen belang om de 
inspectie te laten uitvoeren. Voor eventuele nieuwe schade kan de gemeente of aannemer namelijk 
aansprakelijk worden gesteld. Een expert zal dan kunnen vaststellen of de schade is veroorzaakt door deze 
werkzaamheden. 
 
 
Inzameling huisvuil 
Wanneer tijdens de werkzaamheden het huisvuil niet direct bij uw woning kan worden opgehaald, zorgen we 
voor een oplossing. 

- Per fase worden er buiten het werkvak afvalverzamelplaatsen ingericht. De aannemer informeert u 
hier verder over. 

- Indien noodzakelijk kan de aannemer u assisteren door containers naar de verzamelplaatsen te 
brengen en terug te plaatsen. U kunt dit bij de aannemer aangeven als u hiervan gebruik wenst te 
maken.  

 
 
Tekeningen inzien? 
Op www.boxtel.nl/projecten kunt u vanaf dinsdag 16 maart onder het kopje “Leunisdijk” de tekeningen inzien 
met de nieuwe bovengrondse situatie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met de 
projectleider. We beseffen dat een toelichting bij u ter plaatse vaak veel duidelijk maakt. We maken dan graag 
een afspraak om een toelichting en uitleg bij u te komen geven.  
 
 
Meer informatie en vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief algemene vragen hebben of meer informatie willen,  
dan kunt u daarvoor contact opnemen met de projectleider Peter van den Oetelaar via (0411) 65 53 84  
of via p.vd.oetelaar@mijngemeentedichtbij.nl 
 
 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met al uw praktische vragen terecht bij de 
gemeentelijke opzichter Wil Rutten, tel 06 - 1205 9388 / w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl of bij 
Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel, tel 013 - 513 1337 of leunisdijk@vanderzanden.nl 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Projectteam Leunisdijk; 
 
Peter van den Oetelaar,  projectleider gemeente Boxtel 
Joop Willems,    omgevingsmanager Van der Zanden Moergestel 
 


