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Herestraat 42-44 Groningen

Een complex bouwwerk met
damwandloze afzinkkelder
Het is de belangrijkste winkelstraat in hartje Groningen:
de Herestraat. Hier werd de afgelopen jaren gewerkt
aan een bijzonder bouwwerk met een voor het noorden
innovatieve afzinkkelder. Drie winkelpanden, waarvan
één monumentaal, werden omgeturnd tot één groot
winkelpand. Boven het winkelpand zijn tien appartementen gebouwd. Een complex project, met als extra
uitdaging het archeologische onderzoek dat in de
beginfase plaatsvond.
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Van de drie panden die in de Groninger
Herestraat door Bouwbedrijf Moedt uit
Sappemeer zijn verbouwd tot één winkel met
daarboven tien appartementen, kon het
monument op nr. 42 behouden blijven. Ruben
Nauta, namens Urban Climate Architects
projectleider van dit complexe project, vertelt:
‘De beide andere panden - op nr. 44 - waren in
zeer slechte staat. We hebben daarom besloten
deze weg te halen, wat ruimte creëerde voor een
grote kelder.’ Modeketen Stradivarius kreeg
zodoende een winkel met een kelder en twee
verdiepingen, met in totaal zo’n 1400 m2
vloeroppervlak.
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‘W

e wilden de
omgeving zo
weinig mogelijk tot
last zijn’

- Bas Moedt
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Potscherven en zwerfkeien
De locatie in de binnenstad bracht de nodige
uitdagingen met zich mee. Bas Moedt, directeur
van Bouwbedrijf Moedt uit Sappemeer: ‘Doordat
we zo weinig mogelijk omwonenden en
omliggende bedrijven tot last wilden zijn,
moesten we ons houden aan strikte afspraken.
Zo was het onder andere tot 12 uur ’s middags
toegestaan om materialen te laten leveren. ’s
Middags mocht er niet geleverd worden. Ook
de ruimte binnen de bouwschuttingen was
beperkt.’
Binnen die bouwschuttingen was er - eis van de
gemeente vanwege de historische locatie - bij de
start van het afzinken van de kelder van 400 m2
een team van archeologen aanwezig. Dat maakte
het toch al complexe project nóg gecompliceerder.
Nauta: ‘In overleg met aannemer en kelderbouwer
is er binnen de kelderwanden, in zes met
horizontale stempels afgeperkte vakken, een team
van grondwerkers en archeologen geplaatst. Elk
team heeft met een minikraantje zijn eigen deel
afgegraven en onderzocht. Dit alles natuurlijk
onder het toeziend oog van de gemeentelijke
bouwinspecteurs.’ Het mag een klein wonder
heten, gezien de drukte en de hoeveelheid
apparatuur in de bouwput, dat dit probleemloos
is verlopen. Nauta: ‘Dit laat wel zien dat er een

92

‘H

et afkaderen
van risico’s is
enorm belangrijk’

- Wim van Looijengoed
hoge factor aan bouwveiligheid is toegepast.’ Het
onderzoek leverde interessante archeologische
vondsten op, zoals zeventiende-eeuwse wandtegels
en aardewerkscherven uit de ijzertijd.
Ook werden er tientallen zwerfkeien gevonden.
Moedt: ‘Dat komt omdat deze locatie zich op
het noordelijkste puntje van de Hondsrug
bevindt. We vonden heel kleine keien, maar ook
keien van wel een meter doorsnee. Volgens mij
zijn er wel acht of negen vrachtwagens vol keien
afgevoerd. Ze werden voorzichtig met de hand
of met een kraantje weggehaald, en ze lagen niet
allemaal netjes binnen de grens.’
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Afzinkkelder
Voor het maken van de afzinkkelder werden de
experts van MBS uit Soest ingeschakeld. Al
vijftien jaar zijn zij gespecialiseerd in het maken
van kelders zonder dat zij daarbij damwanden
plaatsen. ‘Deze afzinkkelder is met trekankers en
hydraulische vijzels naar beneden getrokken.
Daardoor ontstaan er geen trillingen in de grond,
wat zeker op plaatsen met veel bebouwing
eromheen een must is. Je vermijdt dus een groot
risico’, vertelt Wim van Looijengoed van MBS.
Nauta voegt daaraan toe: ‘We hebben daarnaast
continu gemonitord om risico’s voor de
omliggende gebouwen weg te nemen.’ Het
trillingsvrij aanbrengen is bij een damwandloze
kelder niet het enige voordeel. Looijengoed: ‘Een
damwand neemt veel ruimte in, ongeveer een
meter rondom. Dat is dure ruimte waar een
eigenaar niets mee kan.’
Het pand in de Herestraat is het eerste gebouw
in Groningen dat op deze wijze een kelder kreeg
aangemeten. Dat werd spannend gevonden, ook
door de gemeente. ‘We hebben daarom veel tijd
gestoken in de voorbereiding. Het afkaderen van
risico’s is enorm belangrijk bij dergelijke
projecten. Door risico’s inzichtelijk te maken en
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te beperken voorkom je de meeste schade. Niet
alle risico’s zijn echter inzichtelijk te maken. Het
blijft een verrassing wat je in de grond aan gaat
treffen, dat is ook door ons niet te voorspellen.
Wij zeggen wel eens: voor hetzelfde geld ligt er
een vliegtuigbom. Dat weet je van tevoren niet’,
zegt van Looijengoed.

Vlot vervolg
Moedt: ‘Toen de kelder eenmaal klaar was ging
de bouw heel snel. We hebben in tweeënhalve
maand tijd de winkelruimte casco opgeleverd,
zodat de winkel zo snel mogelijk open kon.
Daarna is er nog driekwart jaar gebouwd aan de
tien bovengelegen luxe appartementen.’ Doordat
er gebruik werd gemaakt van BIM werden de
moeilijkheden waar men tegenaan liep, op
voorhand getackeld. ‘Onze ervaring is dat het
zeer tijd- en kostenbesparend werkt om
voorafgaand aan de bouw alles digitaal in kaart
te brengen. Fouten worden op die manier
voorkomen, wat veel geld en tijd scheelt’, aldus
Moedt.
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‘C

ontinu gemonitord
om risico’s voor
omgeving weg te nemen’
- Ruben Nauta
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Nog meer historie
Met de komst van de nieuwe appartementen
heeft Groningen er een nieuwe straatnaam
bijgekregen: de Entensgang. ‘De naam is ontleend
aan majoor Bernard Entens, officier in het Staatse
leger ten tijde van de 80-jarige oorlog en destijds
eigenaar van het pand aan de Herestraat 42’,
weet Nauta. Uit die periode stamt ook het
middeleeuwse geschilderde plafond dat hier is
aangetroffen. Een specialist heeft het plafond in
delen gedemonteerd en ingepakt en vervolgens
afgevoerd en geconserveerd. Om deze demontage
mogelijk te maken, heeft de aannemer vooraf
met een staalconstructie de constructieve functie
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De partijen kijken terug op een goede samenwerking. ‘Doordat
we werkten met BIM was alles op voorhand heel duidelijk’,
vertelt Moedt. ‘De architect dacht goed mee en met alle partijen
werkten we prettig samen. Ik ben best trots op wat er nu staat.
Ik loop nu met een heel goed gevoel door de Herestraat.’

Dronefoto: Urban Climate Architects

van het plafond weggenomen. Het plafond is geschonken aan
het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De Entensgang is op 24
september 2018 officieel door de wethouder geopend.

