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Doel van het project: 
Achter afvalverwerking ‘De Stainkoeln’ heeft de gemeente Groningen in de loop van de jaren grond aangekocht ten 
behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein ‘Eemspoort’. Het gedeelte wat in het kader van dit project Bouwrijp 
gemaakt is bestrijkt een oppervlakte van ca. 51 ha. Doel van de gemeente Groningen is dat in de loop van de jaren de 
kavels verkocht worden aan zowel het MKB-, als de grotere organisaties en bedrijven binnen de regio.  

 
 
Omschrijving van het project: 
Het totale werkterrein bestrijkt een 
oppervlakte van ca. 51 hectare. Omdat 
de bodemgesteldheid plaatselijk zeer 
slecht was is er  overhoogte 
aangebracht op de aan te leggen 
cunetten/wegconstructie. Deze 
overhoogte varieerde afhankelijk van 
de plaatselijke bodemgesteldheid van 
1.40m tot 2.55m. (zie dwarsprofiel) Om 
het zettingsproces te versnellen is er 
spanningsbemaling toegepast. Deze 
drainage is gelegd op 4.00m minus het 
huidige maaiveld. De voorbelastingen 
zijn door Bouwmij in stand gehouden 
tot het moment dat de directie 
toestemming gaf deze te ontgraven. De zettingstijd bedroeg ca. 12 maanden. Door het aanbrengen van zakbakens werd 
het zettingsproces door ons frequent gemonitord. Deze gegevens van de zetting werden door Bouwmij in een database 
bijgehouden en verstrekt aan de opdrachtgever. Omdat het werkterrein gelegen is langs de Rijksweg A7 en grenst aan het 
bestaande industrieterrein, was het voor de gemeente van belang dat er geen verstuiving van de overhoogte plaatsvond. 
Om verstuiving van de overhoogte, en derhalve hinder voor de omgeving te voorkomen zijn de taluds van de overhoogte 
afgedekt met 20cm klei, en de kruin van de overhoogte met 10cm teelaarde.  Nadat de gewenste zetting behaald was kon 
de overhoogte ontgraven worden en het riool aangebracht worden. De opbouw van de wegconstructie binnen het gebied 
bestaat uit betongranulaat met asfalt. Aan beide zijden van de rijbanen zijn goottegels en betonbanden aangebracht. De 
afwatering van het wegdek geschied middels kolken naar het gescheiden rioolstelsel. Tevens zijn er binnen het project 
watergangen gegraven en waterbouwkundige constructies aangebracht in de vorm van houten damwanden. Onderstaand 
vind u een opsomming van de hoeveelheden welke verwerkt zijn binnen het project..  

 
 

                     

                

                                                  

                 

 Looptijd:  : Van 15 mei 2009 tot 15 december 2012 
 Totale Bouwsom : € 3.677.751,33 
 Aanneemsom  : € 2.926.000,-- 
 Opdrachtgever  : Gemeente Groningen 
 Locatie   : Het werk is gelegen achter afvalverwerking ‘De Stainkoeln‘ 
    nabij Roodehaan. 
 Opmerking  : Werk uitgevoerd als hoofdaannemer. 
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   Hoeveelheden: 

 
  Grondwerk watergangen   :ca. 21.780m3 
  Grondwerk cunetten    :ca. 29.600m3 
  Grond ontgraven uit voorbelasting  :ca. 92.150m3 
  Leveren en aanbrengen zand in cunetten  :ca. 29.020m3 
  Leveren en aanbrengen zand in voorbelasting :ca. 109.250m3 
  Leveren en aanbrengen zettings drainage  :ca. 17.320m1 
  Aanbrengen PVC hoofdriool   :ca. 5.230m1 
  Aanbrengen beton hoofdriool   :ca. 1.400m1 
  Aanbrengen PVC huis & kolkaansluitingen :ca. 6.665m1 
  Aanbrengen persleiding    :ca. 380m1 
  Aanbrengen duikers:    :ca. 5.940m1 
  Aanbrengen mantelbuizen   :ca.  690m1 
  Aanbrengen betonfunderingen   :ca. 25.310m2 
  Aanbrengen asfaltverharding   :ca. 8.200 ton 
  Aanbrengen betonbanden + goottegel  :ca. 4.500m1 
  Aanbrengen houten damwand   :ca. 42m1 
  Aanbrengen stuwen    : 2 stuks 
 
  Directievoering: 
  Gemeente Groningen 
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