
Waterschap Hunze en Aa's brengt hier de waterke-
ring op orde en de gemeente Midden-Groningen 
realiseert ontsluitingswegen en een nieuw fietspad 
op de kade. Arcadis voert deze werkzaamheden 
uit.

Voortgang
In vorige nieuwsbrieven vertelden we u over alle 
voorgaande werkzaamheden, zoals het verleg-
gen van kabels en de leidingen, het aanvoeren 
van grond, de noodzakelijke zettingsperiode, het 
aanleggen van ontsluitingswegen en het aanpas-
sen van damwanden. Momenteel zijn we bezig met 
de kade zelf en het fietspad op de kade. In deze 
nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze 
werkzaamheden in de komende maanden.

Ondergrond wegen
Begin dit jaar hebben we grond aangebracht ter 
plaatse van de toekomstige wegen en aan de 
landzijde van de kade. In de ophogingen zijn 
zogenaamde zakbakens geplaatst. Dit zijn ijzeren 
palen die uit de ophogingen omhoogsteken. We 
meten de hoogte van de zakbakens regelmatig. 

Zo kunnen we het zettingsproces volgen en 
bepalen wanneer de ondergrond (veen) voldoende 
is gezet.  

Ontsluitingswegen
Vanaf augustus 2022 hebben we de ontsluitings-
wegen aangelegd. Eerst is overtollig zand 
verwijderd en vervolgens is een funderingslaag 
van menggranulaat en een eerste asfaltlaag aan-
gebracht. Wij gebruiken de wegen nu als tijdelijke 
transportroute voor onze werkzaamheden. Ook de 
bewoners kunnen van deze nieuwe wegen gebruik 
maken. De inritten zijn inmiddels aangesloten op 
deze nieuwe weg. 

We vertelden in de vorige nieuwsbrief over de 
vertraging bij de werkzaamheden van het Waterbe-
drijf Groningen ter hoogte van de Kooilaan. Helaas 
heeft het waterbedrijf de werkzaamheden daarna 
ook nog tussentijds moeten staken. Daardoor is 
nog meer vertraging opgelopen. Uiteindelijk zijn de 
werkzaamheden 15 december voltooid. 

 

Stand van Zaken kadeverbetering
Steendam-Tjuchem 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang  
van de kadeverbetering langs de zuidzijde van het  
Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem. 
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Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Henk Hazelhorst van Arcadis via 

steendam-tjuchem@arcadis.nl of 06 27 06 02 76.



Gevolg voor onze werkzaamheden is, dat wij pas 
onlangs met onze werkzaamheden konden  
beginnen op de plekken waar de oude en de  
nieuwe waterleiding de nieuwe toegangsweg 
kruisen. Hier brengen we extra grond en puin aan 
om het zettingsproces te versnellen. We hopen dat 
in april 2023 voldoende zetting is opgestreden om 
de weg af te werken. Gevolg is dat er op de krui-
sing van de nieuwe toegangsweg met de Kooilaan 
tijdelijk een verhoging van circa 60 cm aanwezig 
zal zijn. De zetting wordt gemonitord. Pas nadat de 
ondergrond voldoende is gezet kunnen we op deze 
de weg gaan afwerken.

Afwerking kade en fietspad tussen Tjuchem en 
de woonarken in Steendam
Momenteel zijn we bezig met de aanpassingen aan 
de kade en het fietspad. In één slag verwijderen 
we het oude fietspad, brengen we de kade in het 
juiste profiel en brengen we de fundering van het 
nieuwe fietspad aan. De kade wordt daarbij voor-
zien van een nieuwe kleilaag. We werken op deze 
manier eerst vanaf de N33 richting Steendam en 
vervolgens vanaf de N33 richting Tjuchem. Afhan-
kelijk van het weer hopen we eind januari 2023 het 
fietspad te kunnen asfalteren. Eind april 2023  
denken we het fietspad weer open te stellen.  
Hierbij zijn we wel afhankelijk van de weersom-
standigheden. Als dit gereed is worden de  
ontsluitingswegen afgewerkt. Naar verwachting is 
dit eind april 2023. 

Steendam
Als laatste werken we het gedeelte in Steendam 
af tussen de brug en de woonarken. Hier hoeft de 
kade slechts licht opgehoogd te worden. De werk-
zaamheden bestaan hier naast het aanbrengen van 
een kleilaag aan de waterkant, vooral uit een nieu-
we inrichting van de weg. De oude asfaltverharding 
en fundering worden verwijderd en nieuwe worden 
aangebracht. Ook wordt een nieuw regenwater- 
riool aangelegd. De inritten naar de huizen worden 
aan de nieuwe hoogtes aangepast.  

Met de bewoners stemmen we individueel de 
planning en de bereikbaarheid van de woning af. 
Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 
januari 2023 en is dit eind april 2023 gereed. 
 
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op  
hunzeenaas.nl/steendam-tjuchem. Hier staan ook 
de eerdere nieuwsbrieven. Vindt u niet de  
informatie die u zoekt, dan kunt u altijd contact 
opnemen met Henk Hazelhorst van Arcadis. Hij is 
te bereiken via steendam -tjuchem@arcadis.com of 
via 06 27 06 02 76.
 
Tot slot
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 
en gezond 2023. In 2023 zal de waterveiligheid in 
de polder weer een stukje zijn verbeterd. We hopen 
ook dat u in het nieuwe jaar zult genieten van de 
nieuwe infrastructuur die we hebben aangelegd. 
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