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Herstel van kades is
een miljoenenklus
MENNO HOEXUM

GRONINGEN De gemeente Gronin-
gen heeft tientallen miljoenen eu-
ro’s gereserveerd om vervallen, in-
gestorte en slecht onderhouden ka-
demuren te herstellen.

Werknemers van Vegter Waterbouw
uit Veendam zijn gisteren begonnen
met de volgende fase in het aanpak-
ken van de vervallen kademuren in
de stad. In de nabijheid van de Vis-
serbrug moeten nieuwe ankers ge-
plaatst worden om te voorkomen
dat de zuidelijke kademuur instort
of omvalt en in het water van de Aa
verdwijnt.

Een aantal jaren geleden maakte
het stadsbestuur een geldbedrag van
26 miljoen euro vrij om niet alleen

achterstallig onderhoud aan kade-
muren, maar ook aan elektriciteits-
kabels voor straatverlichting, asfalt
en speeltoestellen weg te werken.
Voor de walbeschoeiingen rekende
de gemeente op een bedrag van om
en nabij 10 miljoen euro.

Kades aan de Noorderhaven en de
Kleine der A en buiten het centrum
aan het Oude Winschoterdiep zijn
inmiddels aangepakt. Elders in de
stad, zoals in het zuidoosten, zijn de
kades van de Gideonweg en De Linie
(Europapark) vernieuwd.

De kademuur aan de Hoge der A
tussen Visserbrug en openbaar uri-
noir ziet er al jaren erbarmelijk uit.
Verzakkingen in de walkant zijn aan
de orde van de dag. In het metsel-
werk zitten scheuren van centime-
ters breed. De kademuren hebben de

neiging na verloop van tijd water-
doorlatend te worden. Achter de ka-
demuren kan daardoor aarde en
zand wegspoelen, waardoor de boel
verzakt.

Een buurtbewoner kan zich nog
goed herinneren dat enkele jaren ge-
leden een politieagente op de wal-
kant bij de Visserbrug stond en plot-
seling wegzakte. Een meter lager dan
de straatstenen kreeg zij weer vaste

grond onder haar voeten. Het zand
onder de keien bleek weggespoeld.

Duikers hebben eerder onder wa-
ter een inspectie uitgevoerd en daar-
bij geconstateerd dat onder de wa-
terspiegel op sommige plaatsen van
een kademuur geen sprake meer is.

De gemeente heeft de buurt laten
weten dat de klus ongeveer drie we-
ken gaat duren. Daarover bestaat bij
omwonenden de nodige scepsis. Zij
verwachten tegenvallers, omdat de
inspectie meer ellende heeft laten
zien en bij de renovatie van de brug
juist ankers zijn doorgezaagd.

Drie jaar geleden heeft de ge-
meente de landhoofden van de Vis-
serbrug onder handen genomen. Ar-
cheologisch onderzoek leerde toen
dat de brug en de kades zeker 400
jaar oud moeten zijn.

Aannemer Vegter
hoopt het karwei
in drie weken
af te ronden

Herstel van kades is
Vegter Waterbouw is gisteren begonnen met het herstel van de kades aan de Hoge der A. FOTO DVHN


