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1. Nieuwbouw industriewater op weg naar ingebruikname in 2021  
 

Eerste helft 2020 accent ruwbouw 
Bij de nieuwbouw van de industriewaterzuivering op RWZI-locatie Garmerwolde lag het accent in de 
eerste helft van het jaar op de ruwbouw van het zuiveringsgebouw en het inlaatstation. Aannemer 
BAM/RWB werkte hier samen met diverse andere uitvoerders gelijktijdig aan de aanleg van het 
zuiveringsgebouw, pompgebouw, twee reservoirs en het chemiegebouw.  Vlak voor de bouwvak werd 
het hoogste punt bereikt en ook in de bouwvak ging het werk - in een iets lagere intensiteit – door.  
 

Tweede helft 2020 afronding ruwbouw, afbouw en installaties 
Na de bouwvak verschoof het accent wat en kwam het werk in het teken te staan van afronding van 
de ruwbouw, afbouw en installaties. De aanleg van de inlaat – waar het water wordt ingenomen vanuit 
het Eemskanaal – werd afgerond inclusief de aanleg van de leiding waarmee het water naar de 
industriewaterzuivering gaat. En wat betreft de nieuwbouw van de industriewaterzuivering kunnen we 
melden dat werktuigbouwbouwkundig gezien het merendeel aan leidingwerk en pompen en dergelijke 
inmiddels is geïnstalleerd. Het elektrotechnische deel is nog volop in uitvoering, maar beetje bij beetje 
verleggen we de focus zo langzamerhand op de afbouw en testfase.  
 

Blik vooruit - ingebruikname in 2021 
Begin februari verwachten we in de testfase te zijn beland en dat we medio maart het eerste 
industriewater leveren aan de Eemshaven. Aansluitend volgen dan nog afrondende werkzaamheden 
en zaken als terreinafwerking enzovoorts. Tot slot zal de nieuwe industriewaterzuivering dan over 
gaan in de zogeheten reguliere gebruiksfase c.q. beheerfase, waarmee het nieuwbouwproject als het 
ware wordt afgerond.  
 

Terugblik - even bewust stilstaan bij 
Hoewel het project nu dus nog volop in uitvoering is en we onze blik vooral gericht hebben op 
oplevering en afronding, kijken we ook graag nog even achterom. Want zoals gezegd was 2020 voor 
een ieder van ons een zeer bijzonder jaar door het constant-aanwezige Corona-virus. Desondanks is 
er met ruim 200 medewerkers doorgewerkt aan het project. Dit is van zichzelf al omvangrijk en 
complex en toch werkte men – met inachtneming van alle Covid-maatregelen – evenwichtig door. 
Daarnaast is het ook fijn om te kunnen melden dat er tot dusver geen noemenswaardige 
bijzonderheden en/of ongevallen zijn voorgekomen. Dit is mede dankzij een ieders alertheid op eigen 
veiligheid en daarbij ook oog houden voor de veiligheid van naaste collega’s en  omgeving.  
 

Bedankt voor uw begrip en medewerking  
Tot slot, een dusdanig project heeft absoluut ook z’n weerslag op de omgeving; daar waar het werk 
wordt uitgevoerd ontstaat ongemak en verkeer- en/of geluidshinder. En ondanks de impact van onze 
werkzaamheden op u en/of uw leefomgeving hebben we vooral veel medewerking en begrip mogen 
ervaren en ook de getoonde interesse in het project en de werkzaamheden hebben we als erg fijn en 
positief ervaren. Kortom, ook al is het project nog niet volledig afgerond; we kijken met een goed 
gevoel en gepaste trots terug op het project tot dusver, op de uitvoering ervan én de samenwerking 
met u als direct betrokkene en/of direct omwonende. En we kijken eveneens met een positief gevoel 
vooruit op dat wat nog gedaan moet worden! 
 

Inloopspreekuur en vaste contactpersoon voor vragen en/of klachten 
Heeft u vragen en/of klachten omtrent het project of de uitvoering ervan? Blijft u dan vooral gebruik 
maken van het inloopspreekuur op de bouwlocatie; op de woensdag in de even weken van 08.00 uur 
tot 09.30 uur of neem hiervoor tijdens kantooruren contact op met Sjoerd Berg via telefoonnummer   
(06) 26 993 552 of per e-mail s.berg@waterbedrijfgroningen.nl  
 

mailto:s.berg@waterbedrijfgroningen.nl
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2. Gecombineerde aanleg drink- en industriewaterleiding  
 
Onderdeel van de nieuwe industriewatervoorziening is de aanleg van een transportleiding voor drink- 
en industriewater vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. Het hele tracé omvat 
de aanleg van 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding. De aanleg is gefaseerd 
en in verschillende deeltracés (ook wel Loten genoemd) uitgevoerd. Daardoor is er op diverse tracé-
onderdelen gelijktijdig gewerkt en werd de doorlooptijd van het werk en de duur van overlast beperkt.  
 

Kilometer voor kilometer 
In de afgelopen maanden is er flink doorgewerkt aan de aanleg van ruim 70 kilometer leidingen. Het 
merendeel werd aangelegd door middel van open aanleg (sleuven graven). Daarnaast werden er 40 
boringen en persingen uitgevoerd om water-, weg- en/of spoorkruisingen te kunnen maken. De aanleg 
verliep zonder al te veel bijzonderheden, hoewel de kleiachtige ondergrond soms voor wat tegenslag 
zorgde. Maar met geduld en door inzet van vakmanschap liep dit telkens opnieuw positief af. In het 
overzicht op pagina 3 staat per lot aangegeven hoe ver we zijn qua aanleg c.q. afronding.  
 

Blijvende aandacht voor afronding en/of restpunten  
Per deeltracé wordt er telkens met de betrokken landeigenaren afgerond met een eindoplevering 
inclusief eventuele restpunten. Samen met aannemer A. Hak zorgen we er voor dat deze zorgvuldig 
worden afgehandeld. Daarbij geldt overigens dat Waterbedrijf Groningen en North Water ook zonder 
restpunten bereikbaar zijn en blijven voor mogelijke vragen, opmerkingen en/of nabranders.  
 

Overlast zoveel als mogelijk minimaliseren 
Op sommige werklocaties was er voor een langere periode hinder door de werkzaamheden. Dit 
veroorzaakte overlast en/of (geluids)hinder voor u in uw woonomgeving. Ondanks dat is alles soepel 
verlopen. En in geval van klachten hebben we telkens gekeken naar passende oplossingen. Die zijn 
er helaas niet altijd, maar ons streven is en blijft altijd om overlast zo veel mogelijk te minimaliseren.  
 

Bedankt voor uw begrip en medewerking  
Een dusdanig project heeft absoluut ook z’n weerslag op de omgeving; daar waar het werk wordt 
uitgevoerd ontstaat overlast en verkeer- en/of geluidshinder. En ondanks de impact van onze 
werkzaamheden op u en/of uw leefomgeving hebben we vooral veel medewerking en begrip mogen 
ervaren en ook de getoonde interesse in het project en de werkzaamheden hebben we als erg fijn en 
positief ervaren. Kortom, ook al is het project nog niet volledig afgerond; we kijken met een goed 
gevoel en gepaste trots terug op het project tot dusver, op de uitvoering ervan én de samenwerking 
met u als direct betrokkene en/of direct omwonende. En we kijken eveneens met een positief gevoel 
vooruit op dat wat nog gedaan moet worden! 
 

Vaste contactpersonen voor vragen en/of klachten 
Net als de nieuwbouw in Garmerwolde heeft ook de uitvoering van de leidingaanleg veel impact op 
zowel de betrokken perceeleigenaren als de (woon)omgeving. Hierover onderhouden we nauwgezet 
de contacten met de directbetrokkenen.   
 
Heeft u vragen en/of klachten omtrent de uitvoering van een van de zes deeltracés drink- en 
industriewaterleiding? Neemt u dan contact op met projectleider Maarten van der Wal, hij is op 
werkdagen bereikbaar via (06) 295 643 11. Heeft u specifieke vragen omtrent werk in uitvoering dan 
kunt u ook contact opnemen met cultuurtechnisch opzichter Jacob Hingstman via (06) 500 719 42 
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Aanleg tracé in 6 loten, overzicht per deeltracé / status aanleg c.q. afronding 
 

• Lot 1 (Groningen – Garmerwolde, aanleg 3,3 km transportleiding drinkwater) is inmiddels 
aangelegd en afgerond.   

 

• Lot 2 (op locatie RWZI-terrein Garmerwolde, tussen het innamewerk en de zuivering, 2x 1,2  km 
aanleg transportleiding voor de inname van het oppervlaktewater) is aangelegd en – op enkele 
afrondende zaken na – afgerond. 

 

• Lot 3 (Garmerwolde – Appingedam, aanleg 14 km transportleiding industriewater + drinkwater) is 
grotendeels (circa 99%) aangelegd Enkel de aansluitingen c.q. het doorverbinden op loten 1, 4 en 
5 moeten nog worden gerealiseerd. De afronding van de cultuurtechnische werkzaamheden zal 
medio 2021 zijn. 

 

• Lot 4 (Appingedam – WBG-distributiepompstation (DPS) Appingedam, aanleg 2x 5 km drinkwater) 
is voor 98% inmiddels aangelegd, enkel de aansluiting met het DPS Appingedam moet nog 
worden uitgevoerd. Daarmee heeft het distributiepompstation straks een dubbele uitvoering, zodat 
we de leveringszekerheid verstevigen in geval van calamiteiten.  

 

• Lot 5 (Appingedam – Eemshaven, aanleg 11.3 km transportleiding industriewater + drinkwater) is 
aangelegd. Enkel de aansluitingen c.q. het doorverbinden op loten 3, 4 en 6 moeten nog worden 
gerealiseerd. De clean up en afronding van de cultuurtechnische werkzaamheden zal medio 2021 
zijn, mede afhankelijk van de (weers)omstandigheden. 

 

• Lot 6 (Eemshaven - IPS Eemshaven, aanleg 5 km transportleiding drinkwater + Industriewater) is 
afgerond. Hiermee waren als eerste klus vorig najaar (2019)  gestart en hebben we begin dit jaar 
afgerond. Dat wil zeggen, ook hier volgen nog laatste afrondende werkzaamheden zoals het 
aansluiten c.q. doorverbinden. 

 
Op www.waterbedrijfgroningen.nl/duurzamewatervoorziening staat het project toegelicht. Ook inclusief 
het projectonderdeel omtrent de aanleg van het leidingtracé. Ook de leidingkaarten staan hier 
vermeld, van zowel het leidingtracé als de diverse deeltekeningen.  
 
 

Tot slot 
Voor de uitvoering van alle bovengenoemde werkzaamheden geldt dat wij vanzelfsprekend, naast alle 
zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering en afronding alles in het werk stellen om de 
uitvoering zorgvuldig en in goede banen te leiden. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen kan het 
voorkomen dat de planning vanwege technische redenen en/of door weersomstandigheden moet 
worden bijgesteld. Als dit gebeurt, zullen we u hierover nader informeren. 

http://www.waterbedrijfgroningen.nl/duurzamewatervoorziening

