Nu begint fase 4: de zettingsperiode. De grond moet nu een
aantal maanden 'zetten', waarbij de soms erg slappe ondergrond ingedrukt wordt. Door dit nu te doen worden zettingen
in de toekomst na gebruik zoveel mogelijk voorkomen. Op
plaatsen waar veel zetting wordt verwacht, is tot circa 9 m
diepte verticale drainage in de bodem gebracht om het zettingsproces te versnellen. We hebben zogenaamde zakbakens geplaatst, ijzeren palen die uit de ophogingen omhoogsteken. Door de hoogte van de zakbakens regelmatig te meten, kunnen we het zettingsproces volgen en bepalen wanneer de ondergrond voldoende is gezet en we kunnen gaan
afwerken. We verwachten dat dit in augustus 2022 het geval
zal zijn.
Daarna breken de volgende fases van het project aan waarbij we gaan afwerken. Tijdelijk zal dan het fietspad worden
afgesloten, waarbij omleidingsroutes worden ingesteld. We
zullen u hierover tijdig informeren.
We laten nu de locatie netjes en zo opgeruimd mogelijk
achter en we plaatsen de betonblokken weer halverwege
het tracé, om gemotoriseerd sluipverkeer te weren. De

komende tijd zult u ons weinig zien, we inspecteren de
locaties regelmatig en u zult onze landmeters de zakbakens zien inmeten.
Kabels en leidingen
Nagenoeg alle werkzaamheden aan de kabels en leidingen
zijn afgerond. Alleen het Waterbedrijf Groningen zal nabij
Tjuchem in mei en juni 2022 nog een grote waterleiding
aanpassen. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2
maanden in beslag en gebeuren buiten ons om. Het waterbedrijf zal zelf de afstemming met u verzorgen.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op hunzeenaas.nl/
afwateringskanaal-steendam-tjuchem. Hier vindt u 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 steendamtjuchem@arcadis.com of 06 27060276.

Bestuurders in gesprek
Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en
Aa's en David de Jong, wethouder van de gemeente MiddenGroningen lieten zich bijpraten over de werkzaamheden. Ze
gingen in gesprek met verschillende omwonenden om over
hun ervaringen te horen.
Eshuis: "Het is altijd goed om bij een project in uitvoering te kijken. Helemaal als het veel impact heeft op de directe omgeving.
Het is mooi om te ervaren dat er een goed en direct contact is
met de aanwonenden. In het voortraject is uitgebreid met hen
gesproken over de uitvoering van het plan en dat merkje." De
Jong beaamt dit: "Dit project is niet alleen een samenwerking
van gemeente en waterschap, maar ook met de direct aanwonenden. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen, maar de relatie is goed. Het is ook voor hen duidelijk dat dit project noodzakelijk is voor de veiligheid en voor goede bereikbaarheid. En
straks ziet ook het fietspad er weer netjes uit."
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