
Rots in de 
branding

In dorpen, wijken en buurten 
maken mensen de stad. 
Buurtcoördinatoren van de 
gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners 
en instanties. Deze week een 
portret van Ad Jespers, allround 
medewerker op de gemeentewerf 
in Oosterhout. Hij is een expert op 
het gebied van riolering, bestrating 

en gladheidbestrijding.

Ad Jespers

Problemen met de riolering of met bestrating meldt u eenvoudig via de Meldpunt openbare ruimte: 

www.oosterhout.nl/meldpunt
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Ad Jespers – beter bekend onder zijn bijnaam ‘Jep’ - werkt al 47 jaar 

in de stratenmakerij. Als vijftienjarige boerenzoon zag het ernaar uit 

dat hij de boerderij in de polder zou overnemen, tot er bij hem in de 

buurt werd gestraat. In een tijd zonder mobiele telefoons kwamen 

de stratenmakers bij de boeren thuis om te telefoneren. Met zijn 

bos lichte haren viel Ad op. Een van de stratenmakers zag hem en 

vroeg zijn vader: “Hé boerke, kan die witkop niet met ons mee?”. Zo 

leerde Ad straten. Zijn eerste klus was het straten van de weg tussen 

Oosteind en Raamsdonksveer: dit betekende maar liefst 10 km lang 

kinderkopjes leggen. Na 34 jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben 

gewerkt, kwam hij in 2003 in dienst van de gemeente Oosterhout. 

Ad vertelt: “De gemeente lost 90% van de problemen met riolering 

zelf op: de overige 10% wordt uitbesteed. Bestrating boven de 100 

m² valt onder groot onderhoud en wordt na aanbesteding uitgevoerd 

door een aannemer.” Hij haalt veel voldoening uit zijn werk. Grote 

pluspunten zijn de collega’s en de oprechte dankbaarheid van 

de inwoners die hij helpt. Met zijn jarenlange ervaring lost hij de 

meeste problemen bij wijze van spreken met gesloten ogen op. Een 

minpunt van zijn werk vindt hij de organisatiestructuur. Sommige 

zaken hebben meer tijd nodig om geregeld te worden dan hij was 

gewend binnen het bedrijfsleven. Dat alles digitaal verloopt, vindt 

hij ook minder leuk: “Ik werk het liefst met postduiven!”. Vol passie 

vertelt hij over de berg met stenen waar we langslopen. “Wist je dat 

deze stenen gehouwen zijn in Noorwegen? Waarschijnlijk al een 

paar honderd jaar geleden. Met de hand. Stuk voor stuk.” 

Veertig jaar geleden kocht Ad een stuk grond en acht jaar geleden 

heeft hij daarop eigenhandig zijn huis gebouwd. Samen met zijn 

vrouw past hij enkele middagen op zijn 4 kleinkinderen op. Eigenlijk 

moet hij nog ruim vier jaar werken, maar voor zichzelf heeft hij 

al besloten om te stoppen met werken in juni 2017, op zijn 64ste 

verjaardag. Op de vraag hoe hij fit blijft om dit belastende werk 

vol te houden, zegt hij met een lach: “Je hebt het in je denk ik. Een 

beetje heetgebakerd van aard ben ik ook wel”. Na bijna 50 jaar 

fysiek inspannend werk heeft hij het verdiend om te gaan genieten, 

hoewel de collega’s en de inwoners van de gemeente Oosterhout 

ongetwijfeld zijn kennis, kunde en gezelligheid zullen gaan missen.


