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KALE PLEKKEN in DORST.
Voor alle Dorstenaren maar zeker voor degenen die in verre
buitenlanden wonen volgt hier een klein fotoverslag van wat er
de laatste maanden zoal gebeurde.
Als eerste ziet U de troosteloze resten van wat eens onze
welvarende steenfabriek was. Veel mensen vonden er vroeger
werk maar de arbeidsomstandigheden waren maar matig
bovendien heeft de automatisering van de steen industrie er toe
geleid dat de steenfabriek al jaren geleden werd gesloten. De
gebouwen verloederden ondanks het feit dat er nog wat kleine
bedrijven tijdelijk een onderkomen vonden.

De ingang van het steenfabriek.

De overkapping van de oven valt onder de slopershamer.

Maar nu is Stolwerk met zijn zware sloopmachines verschenen.
Er komen ongelofelijke hoeveelheden puin vrij en inmiddels is
er een kale vlakte over gebleven.
Er bestaan concrete plannen om er een nieuw wijkje
woningbouw op te richten. Maar daar kan pas mee worden
begonnen als er een geluidswering gebouwd is.
De laatste loodjes wogen het zwaarst. Hieronder de sloop van
de fundering waar de steenoven op stond. Er kwam heel wat
puin uit de grond.

Hier stond de oven.

Een kale vlakte bleef over.

Maar er verdween nog meer in Dorst. De kassen in de
Baarschotsestraat gingen tegen de grond. De beeldbepalende
kassen, waar Harry Claasen en Wim van Gool de oprichters
waren, zijn verdwenen. De tijden veranderen en ook hier
speelde schaalvergroting weer een rol in.
Er is een imposante kale vlakte ontstaan waar ook ver gevorderde plannen voor woningbouw in de maak zijn.
Tot slot de veelbesproken geluidswering langs de spoorlijn.
Vele jaren is er heen en weer over gesproken maar ondanks
alle toezeggingen ging het elke keer niet door. Nu is het
eindelijk zo ver. De machine om de palen in de grond te drijven,
waar de schermen aan vast worden gemaakt, is begonnen.
Het is de vraag hoe effectief dit geluidwerend scherm zal zijn .
De tijd zal het leren want papier is nog steeds geduldig.
Overigens hebben de spoorwegen herhaaldelijk laten weten
ook raildempers te gaan monteren. Helaas is daar tot op heden
nog niet veel van te zien.

De heimachine in bedrijf.
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