Transscriptie

Klant
Project
Film

:

:
Provincie Gelderland
Maaswaalpad
:
2 - plaatsing

Joop Hardeman (Hierna J):
Het is een mooie dag vandaag. Ik kijk nu natuurlijk de andere kant op, maar als we die kant op kijken,
dat is natuurlijk te gek! Daar is ‘ie dan!
Gerard Stoffels:
Het is natuurlijk geweldig dat je straks met de fiets binnendoor naar Nijmegen kunt en dat het een
afstand is die goed te overbruggen is. Een lekker doorgaande fietsroute.
J:
Vandaag hebben ze het deel dat je achter ons ziet liggen met de boot hiernaartoe gebracht. Het is
toch betekenisvol, zo’n project, voor de omgeving. We hebben gewoon een vaste verbinding nu van
Mook naar Cuijk. Die is er in de historie nog niet geweest.
Edwin Schepers (Hierna E):
Dit zijn leuke projecten, zo’n brug. De installatie over de Maas, dat soort werken, dat is eigenlijk de
kers op de taart. Dat maakt het werk spannend. Het is altijd spectaculair en leuk om te doen.
J:
We hebben van tevoren gecommuniceerd over: we hebben natuurlijk nu Corona-maatregelen hier in
Nederland. Veel jongens die op de bouwplaats gewerkt hebben die moesten alleen met de auto
komen in plaats van met z’n drieën met een busje. Meer schoonmaken in de keten; toch allerlei
zaken om te zorgen dat het allemaal door kan. Dat is gelukt, we hebben geen vertraging opgelopen.
E:
Je hebt elkaar nodig altijd. Je doet iets samen. Je hebt wel allemaal hetzelfde belang waar je naartoe
werkt en in dit project is dat allemaal goed verlopen.
J:
Er moet hier nog asfalt op, er moeten nog goten aan, randelementen, leuningwerk, verlichting, de
fietsplaat die kant en die kant op – moet het grondwerk nog van worden gedaan, asfalt er nog op, er
moet nog een viaduct gebouwd worden, groen aanplanten, lantaarnpalen: we zijn nog wel even
druk.
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