Samen aan de slag met de herinrichting van de Gronausestraat, Brinkstraat en Langenkamp
Samen verbinden verbetert is het credo van het Uitvoeringsprogramma Centrumplan Losser dat op
4 februari 2019 van start is gegaan. De gemeente Losser zet samen met het CML, Platform Losser,
inwoners, ondernemers en partners de schouders eronder om het centrum van Losser
aantrekkelijker te maken. Op de lange termijn blijft Losser hiermee ook economisch gezond. Het
prachtige plan dat deze kwaliteitsslag van Losser mogelijk maakt, wordt de komende paar jaar
stap voor stap uitgevoerd.
De herinrichting van de Gronausestraat Noord, de Langenkamp en de Brinkstraat zijn als eerste aan
de beurt. En deze herinrichting is een omvangrijke klus. Een team van de gemeente Losser, AnaconInfra en aannemer Dura Vermeer Hengelo is daarom samen druk bezig om de uitvoering tot in de
puntjes voor te bereiden. Vanaf medio 2019 zijn de werkzaamheden ook buiten zichtbaar.
Werken in een bouwteam
Om de overlast van de uitvoeringswerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en het proces van
herinrichting zo goed mogelijk te kunnen plannen, is gekozen voor om te werken met een
bouwteam. In een vroeg stadium zijn er al veel overleggen geweest met adviseurs van Anacon-Infra
en aannemer Dura Vermeer Hengelo om deze plannen en tekeningen voor te bereiden. Het werken
in een bouwteam maakt het makkelijker aanpassen aan de situatie en een meer gefaseerde aanpak
mogelijk.
Deze manier van samenwerken is relatief nieuw in Nederland, waarmee de gemeente Losser
koploper is. Spannend dus en een enorme verbetering in de aanpak van projecten. Om het project
samen tot een succes te maken zijn door alle partijen goede afspraken gemaakt. Het mooie van een
bouwteam is dat kennis over Losser van de gemeente samen komt met ontwerpkennis van AnaconInfra en de uitvoeringservaring van Dura Vermeer Hengelo. Dit komt direct ten goede aan het
project, de planning en de fasering van de werkzaamheden die buiten moeten gebeuren.
3D scan van centrum Losser
Vanaf 11 februari kunnen de inwoners en ondernemers in het centrum van Losser een klein karretje
door de straten zien rijden. Dura Vermeer Hengelo maakt tijdens de herinrichting van de
Gronausestraat Noord, de Langenkamp en de Brinkstraat namelijk gebruik van een nieuwe high-tech
3D techniek.
Met een scan-apparaat worden de drie straten gedetailleerd in beeld gebracht. Het gaat daarbij om
de hoogtes, breedtes en dieptes van de straten, stoepen, stoepranden, opritten, putten en de
beplanting. Door deze scan wordt de situatie nauwkeuriger in beeld gebracht en kunnen de uit te
voeren werkzaamheden beter voorbereid worden. Dura Vermeer Hengelo weet door deze metingen
precies wat zij dadelijk buiten tegenkomt. Door op deze manier samen te werken verbindt Losser
nieuwe techniek en kennis aan elkaar en verbetert het dorp.
Projectbureau Centrumplan Losser
Meer weten over de lopende projecten, actuele stand van zaken, de nieuwste tekeningen of heb je
vragen? Kom dan naar het projectbureau in de Aloysiusschool. Iedere donderdag tussen 11.00 en
17.00 uur staan de leden van het bouwteam klaar om antwoord te geven op je vragen.

