
Bouw Spartahof door de heer C van der Meer 

 

METAMORFOSE 

 

Het leek er niet op, een beetje saai 

misschien, toch had het iets, het nog 

onbebouwde stuk grond van de oude 

Spartafabriek. Het verveelde nooit om 

vanuit het appartement naar het ruige 

toekomstige bouwterrein te kijken. 

Er was sprake van een voortdurende 

metamorfose.  

 

 

In de lente kwamen  her en der nieuwe bremstruiken boven de grond, oude 

exemplaren werden groter en groter. Voordat je er erg in had, veranderden de groene 

houtige takken in een uitbundige gele bloemenzee, die  fel afstak tussen het hoge gras en 

opkomend riet.  

Teunisbloemen namen in de loop  van de zomer met grote bloemen op ranke stelen de taak 

van  gele fakkeldrager over. Dankzij het wijde zicht op de bomen langs de Driehuizerspreng 

beleefde je vier seizoenen van dichtbij. Het avondrood boven de bomen, hoe mooi kon het 

zijn. 

  

Nee, het ruige bouwterrein van Spartahof was alles behalve saai. Er was altijd wat te 

zien en te beleven, zeker wanneer het tijd was om de hond uit te laten. Niet een, niet twee, 

nee heel veel honden werden op het nog braak liggend stuk grond  uitgelaten om ter plekke 

als dolle honden heen en weer te rennen. De baasjes kletsten de blaren op de tong tijdens 

hun  wandeling over het uitgesleten looppad tussen de ruige begroeiing. Een ritueel, dat zich 

minstens twee maal per dag herhaalde. Op de PWA laan werden  auto’s  geparkeerd, 

achterkleppen geopend, sprongen honden kwispelstaartend uit de auto om vervolgens via  

toegangspoorten  van geknipte gaten in het gaas  het speelveld te betreden.  

 

April 2016, een grote bestelbus rijdt het terrein op , ronde buizen worden uitgeladen. 

In een mum van tijd klimmen mannen in een skelet omhoog  en bevestigen een groot 

spandoek aan de buizenconstructie .  

Het gatenkaasgaas  wordt vervangen en vier afsluitbare toegangspoorten voorzien van 

wervende teksten maken  het betreden van deze ontmoetingsplaats een stuk gemakkelijker.  

Woon jij hier straks, staat er op de deur te lezen.  

Zolang er nog niet gebouwd wordt, kunnen hondenbezitters hun vertrouwde rondjes blijven 

lopen. De jeugd  gebruikt de reclame-uiting als klimwand en rekstok.  

In juni 2017 wordt de vraag, wat komt hier achter,  beantwoord, dankzij het nieuwe grote 

spandoek  met de mededeling:  te koop 56 woningen variërend van stadswoning, 

verandawoning tot parkvilla. 
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In het voorjaar maart 2017 verschijnt ‘s morgens vroeg de sonderingswagen op het 

terrein, de nieuwbouw kondigt zich aan. Niet lang daarna nemen grondverzetmachines de 

plaats in van loslopende honden. Zand wordt hierheen en dan weer daarheen verschoven, 

er is geen touw aan vast te knopen. De hoge zandbult aan de rand van de Driehuizerspreng 

wordt afgegraven om plaats te maken voor een parkeerterrein en opslag van containers 

voor  aannemers. Vrachtauto’s lossen rode, blauwe en gele buizen, blauwe kratten worden 

opgestapeld . 

 

In november 2017 begint een groot  voertuig op rupsbanden  op ingenieuze wijze 

sleuven te graven ten behoeve van de drainage. Bronbemaling zorgt ervoor, dat de ‘wadi’ 

van het Spartaterrein volloopt met water , dat via een buis afgevoerd wordt op de 

Driehuizerspreng.  

De stroomsnelheid van het water in de spreng bereikt een record.  

Contouren van twee kwadranten voor de op handen zijnde nieuwbouw worden  duidelijk 

zichtbaar. In december worden  de zichtlijnen door de sneeuw aan het oog onttrokken, het 

bouwterrein  verandert in een vredig landschap.   

Stilte voor de storm, na de jaarwisseling zullen bouwvakkers het terrein in bezit nemen.   
De winter is amper voorbij, als graafmachines weer ten tonele verschijnen. De  bouwvakken 

voor de nieuwe woningen worden uitgegraven.  

Begin maart 2018 is goed te zien waar de huizen zullen verschijnen. Op 22 maart vieren 

bewoners de officiële start van de bouw en verstoppen  een fles met tekst in het zand tussen 

de fundering van hun  toekomstig huis. 
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Eind maart wordt een rood gevaarte, 

een joekel op rupsbanden, met 

uiterste precisie van een dieplader 

afgereden.  

Het monsterachtig uitziende ding rijdt 

over het bouwterrein naar de plaats 

van bestemming. De drassige 

ondergrond van het Spartaterrein is 

de reden om de  

parkvilla’s , de verandawoningen en de stadswoningen op heipalen te 

laten rusten. Er is gekozen voor de  boortechniek, zodat de Sparta Luce 

bewoners  niet opgeschrikt worden door gebeuk van een heimachine.  

Tijdens  het boren wordt er een hoeveelheid cement meegestort en 

nadat het zaakje gehard is, worden de koppen van de geboorde heipalen geschikt 

gemaakt  om de betonnen funderingen te dragen. 

Wanneer het eerste kwadrant gereed is, vertrekt het gevaarte om in juni weer terug te keren 

voor het tweede gedeelte van de nieuwbouw. 

  

 

Juni 2018, ongemerkt verrijzen in de verte de eerste parkvilla’s.Woningen worden razendsnel  

uit de grond gestamp. Het is een kwestie van uitstekende planning en logistiek, de juiste 

onderdelen op het juiste moment per vrachtauto aanvoeren. Complete wanden,vloerdelen 

en dakdelen worden als legostukken met elkaar verbonden. De waterpas wordt veelvudig 

gehanteerd en ieder bouwelement  wordt met de grootste  zorg op zijn plaats 

gemanouvreerd. 

Eind september staan alle 56 woningen op hun plek. 
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Het is nu vijf november 2018. Vijf verandawoningen moeten nog onderdak. Het zal een 

kwestie van tijd zijn om vanuit onze woonkamer de ‘daktoeristen’ aan het werk te zien. 

Ongelooflijk, hoe bouwvakkers met het grootste gemak schuine daken  op- en aflopen, met 

of zonder ballast van dakpannen of zonnecollectoren, het maakt niet hun niets uit. 

Aangelijnd? Nee hoor, blijkbaar is dat te lastig.  

Vanaf nu zal het bouwspektakel zich voornamelijk binnenshuis afspelen en is er weinig 

spectaculairs te verwachten om vanuit de luie stoel te zien. Tegen de tijd, dat de 

terreinafwerking wordt aangepakt zal er meer te zien zijn. Hoelang gaat dat nog duren? 

Hoe dan ook, ik heb me de aflopen bouwperiode niet verveeld. Het was alles behalve saai. 

 
De foto’s en tekst zijn gemaakt door dhr. C van der Meer (buurtbewoner) 

 


