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PARKLAAN 2.0 
De laatste loodjes 
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De herinrichting van de Parklaan is bijna klaar, na 20 oktober begint de laatste fase: de Kievitlaan 
tussen Parklaan en Tongelresestraat. De uitvoerder denkt dat eind december de hele klus er op 
zit. Dan rest alleen nog de groenaankleding. Reden om eens een tussenbalans op te maken en 
hierover te berichten. Namens de buurtvereniging hebben Liesbeth Mijs en Wijbrand Siedenburg 
de voortgang de laatste twee jaar gevolgd. In de eerste fase, al ruim voor de start van de 
werkzaamheden, is veel aandacht gegaan naar het behoud van het bomenbestand dat zo 
beeldbepalend is voor onze mooie Parklaan. Hierover is door Liesbeth al eerder verslag gedaan. 
In dit stukje wat aandacht voor de techniek. 
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Bestrating in volle gang
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Op vrijdag 10 oktober is een bezoek gebracht aan de gele bouwkeet op het Mignotveld waar 
uitvoerder Wilco van Duinen van de firma Kroeze de scepter zwaait over de werkzaamheden. 
Onder genot van een lekker bekertje koffie was de eerste vraag wat de reacties waren die hij tot 
nu toe heeft ontvangen. Erg positief was het antwoord, onderbouwd door het feit dat er al eens 
een zelf gebakken appeltaart was gebracht! Dit beeld wordt naar mijn mening breed gedragen. 
Van vele kanten hoor je dezelfde lovende woorden over de look & feel van de Parklaan. En de 
nieuwe lantarenpalen passen helemaal bij het beeld. Hoe het auto- en fietsverkeer zich aan 
elkaar zal aanpassen weten we pas als 
de hele weg weer open is, maar daarin 
hebben we zelf als gebruiker ook een rol 
te spelen.
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Uitvoerder Wilco van Duinen in zijn element.
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Voor de geïnteresseerden wat informatie over de 
infrastructuur die onder de straat ligt. In het 
gedeelte tussen Huize De Laak en de Kievitlaan 
ligt een dubbel riool. Een voor hemelwater en een 
voor vuilwater. De diameter van het 
hemelwaterriool is 900mm en voor het vuilwater 
variërend van 600 aan de stadskant tot 400mm 
aan de Tongelrese kant.


Opmerkelijk is dat in het deel tussen de Kievitlaan 
en de Meerkollaan alleen een vuilwaterriool is 
aangelegd. We hebben bij de gemeente 

nagevraagd wat de reden was en de uitvoerder heeft het ook nog eens nader uitgelegd. Het 
hemelwaterriool is mede bedoeld voor het afvoeren van water uit de wijk Lakerlopen waarbij in 
de nieuwbouw een afkoppeling is gemaakt tussen vuil- en hemelwater. Daarvoor wordt er een 
verbinding gemaakt, via de Kievitlaan, naar het hemelwaterriool in de Tongelresestraat. Dit 
hemelwater kan ongezuiverd op het oppervlaktewater, in dit geval de Dommel, worden geloosd.


In de Parklaan zijn afvoeren van de huizen niet gescheiden en in het laatste deel van de Parklaan 
is het aantal m3 dat via de straatkolken hemelwater afvoert dusdanig klein dat voor dit deel is 
gekozen voor een gecombineerd vuilwaterriool waarop ook de straatkolken zijn aangesloten.


Wijbrand Siedenburg
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Het riool 
Facts & figures
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