
Wonen aan het Boterdiep 
dicht bij voorzieningen
Woongroep Marenland verving de ‘oude’ huizen aan de Havenweg en de J. Cohenstraat in Uithuizen 
door een appartementencomplex. Een groot project voor de regio: hoogbouw, 41 woningen in één 
keer en daarbij nog een parkeergarage. 

41 appartementen, Uithuizen

Er stonden best mooie huizen aan de Havenweg en de J. Cohenstraat 
in Uithuizen. Maar ze waren klein, niet energiezuinig en 
bouwkundig ook niet aan te passen aan het niveau van deze tijd. 
En dus besloot Woongroep Marenland op deze locatie te kiezen voor 
nieuwbouw. Op de unieke locatie tussen de haven en het centrum 
van het Noord-Groningse dorp verrees een appartementencomplex 
met 41 huur- en koopappartementen. ‘Een heel bewuste keus’, zegt 
Janny Koopman, projectcoördinator. 

‘In ons overleg met de gemeente Eemsmond over de toekomst 
hadden we de conclusie getrokken dat in deze regio de komende 
jaren vooral behoefte is aan levensloopbestendige woningen: 
gelijkvloers, met zoveel mogelijk voorzieningen bij de hand. Op 

deze locatie was dat het beste te realiseren door appartementen 
te bouwen.’ 

De bewoners van de gesloopte huizen  kregen ofwel een nieuw 
huurhuis, of voorrang op de lijst voor een plekje in het nieuwe 
complex. ‘Daar hebben bewoners gebruik van gemaakt’, zegt Arjen 
Hoeber, manager wonen. ’Logisch: het is een erg gewilde locatie, 
vlak bij een winkelcentrum en dicht bij de kern van het dorp.’ De 
bouw begon in december 2009. Sinds november 2011 wordt het 
complex bewoond. Er zijn nog enkele woningen in de vrije huur- en 
koopsector beschikbaar. ‘Dat ligt aan de crisis en het vast zitten 
van de koopmarkt’, aldus Hoeber. ‘Veel senioren willen wel graag 
een appartement, maar kunnen hun eigen huis nog niet kwijt.’
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41 appartementen, Uithuizen

Dat bouwen in het centrum maakte het project voor 
de woongroep en voor aannemer Paas BV uit Nieuw-
Buinen niet gemakkelijk. Projectcoördinator Koopman: 
‘De ruimte ontbrak om een parkeerterrein bij het complex 
te bouwen. We hebben daarom gekozen voor ondergronds 
parkeren. Daarmee maakten we het project als geheel 
behoorlijk groot. Voor ons én voor de regio: we hadden 
nog nooit een parkeergarage gebouwd, en ook hoogbouw 
en überhaupt complexen met zoveel woningen zijn best 
bijzonder voor het platteland.’

Het was ook daarom dat Marenland niet zomaar 
een aannemer wilde. De uitverkoren partij moest bij 
voorkeur uit de regio komen – Koopman: ‘Wij willen de 
werkgelegenheid in het Noorden stimuleren’ – en ervaring 
hebben met het bouwen van parkeergarages. ‘Vijf bedrijven 
die aan deze eisen konden voldoen zijn uitgenodigd om 
een aanbieding te doen: Paas had daarbij de laagste prijs.’ 
Calculator Martin Albers vond met name het parkeren 
een uitdaging. ‘Er was geen ruimte om een hellingbaan 
naar de kelder aan te leggen. Daarom is gekozen voor een 
autolift.’ De bewoner rijdt zijn wagen in die lift, drukt op 
de knop en gaat 1 verdieping lager naar de parkeerkelder. 
Daar kan de bewoner naar de eigen parkeerplaats rijden.
Albers moest in de voorbereiding van de uitvoering ook 
rekening houden met de korte afstand (ongeveer een meter) 
tot de bestaande bebouwing. De parkeergarage werd om 
die reden niet gefundeerd met heipalen, maar met 241 
mortelschroefpalen met een gemiddelde diameter van 
55 centimeter en een gemiddelde lengte van 14,50 meter. 
Dat kon pas nadat 150 oude houten palen, die de bouwers 

tijdens het graven tegenkwamen, (deels) verwijderd waren. ‘De stort en afwerking van de 
2000 m² grote vloer van de parkeerkelder was een dag- en nachtklus.’ 

Naar het ontwerp van architect Nienhuis uit Uithuizermeeden bouwde Paas bovengronds 
vier woonlagen, met in totaal dus 41 appartementen in zes types. De vijftien koopwoningen 
die grenzen aan de Havenweg met uitzicht op het Boterdiep variëren in oppervlakte van 
96 tot 156 vierkante meter. De 26 huurappartementen liggen aan de J. Cohenstraat. 
Zij variëren in grootte van 99 tot 106 vierkante meter. Daarmee zijn alle woningen zeer 
ruim in hun soort, stelt Hoeber. ‘En ze hebben ook allemaal een balkon of een dakterras.’ 
Aan de westkant van het complex zit nog een kleiner appartement met één slaapkamer. 
Koopman: ‘Ook bijzonder is dat er een recreatieruimte is voor gezamenlijke activiteiten, 
en een logeervoorziening voor bezoek.’ Woongroep Marenland bouwde het complex in 
samenwerking met Woongroep Uithuizermeeden.
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