
Het was een gróót project, de verbouwing 
van het parkeer - en winkelcomplex aan de 
Wester-haven in Groningen. Enorme gaten 
voor roltrappen, gevels die in zijn geheel 
naar voren zijn verplaatst, liftschachten die 
doorgevoerd moesten worden tot verdieping 
-4. En dat alles in binnenstedelijk gebied, 
met alle logistieke uitdagingen vandien. 
Op deze plek verhuisde de Media Markt 
naar een iets kleinere ruimte en is plaats 
gemaakt voor publiekstrekker Primark, die 
er deze lente haar deuren opent. 

MEER WINKELEND PUBLIEK
DOOR HERONTWIKKELING
WESTERHAVEN GRONINGEN

“Investeren in herontwikkeling” was wat opdrachtgever 
Bouwinvest voor ogen had. Top Vastgoed en FiMek estate 
ontwikkelden een plan om de indeling van het 
winkelcentrum aan te passen, de winkelpuien te vernieuwen 
en de herkenbaarheid van de Westerhaven te vergroten. 
Naar verwachting brengt Primark veel meer levendigheid 
mee.

Plannen maken
Het winkelcentrum omvat ruim 14.500 m2 winkelruimte 
en een parkeergarage met ongeveer 800 plaatsen. Het trok 
in zijn oude staat eigenlijk te weinig publiek, het bleek 
net te ver van de binnenstad verwijderd te zijn. Toen 
Intersport en Toys XL vertrokken, en Primark in 2014 
koos voor deze locatie, kon een ingrijpende verbouwing 
van start gaan. Primark krijgt de beschikking over 8.000 
m2, waarvan 5.500 m2 verkoopoppervlak. Media Markt 
wordt verplaatst en levert wat ruimte in; de fitnessketen 
Basic Fit verhuist naar het pand ertegenover. 
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‘We hebben complete 
betonnen prefab 

trappen en roltrappen 
naar binnen gebracht'

- Jeroen Hermans

Joost Mekking, van FiMek estate uit Zaltbommel: ‘Het 
programma van eisen kwam er kortweg op neer dat het 
winkelcentrum ingevuld moest worden. Uit ons onderzoek 
bleek dat Primark geïnteresseerd was om hier te huren. 
Vervolgens hebben we een plan gemaakt dat geschikt was 
om Primark en de Media Markt te huisvesten.’

Chirurgisch ingrijpen
Er volgde een aanbesteding met een voorselectie van drie 
aannemende partijen. Mekking: ‘Op basis van bedrijfsgegevens 
en ervaringen hebben we Jorritsma Bouw geselecteerd.’ De 
Zwarte Hond (ook architect van het oorspronkelijke pand) 
werd bereid gevonden de esthetica van de nieuwe voorgevel 
te behartigen. Mekking: ‘Het is een groot project geweest, 
maar het zijn wel chirurgische ingrepen die daar moesten 
plaatsvinden; dan kun je er beter partijen bij hebben die 
bekend zijn met het project.’ Dat geldt evenwel niet voor 
Jorritsma Bouw, die stapte pas bij deze verbouwing in. 

Hijs- en zaagwerk
Jeroen Hermans van Jorritsma Bouw schetst wat er zoal is 
gebeurd: ‘De buitengevel aan de kant van de Westerhaven 
is drie meter naar voren gezet, waardoor de winkelruimte 
vergroot is. We hebben daar het glazen dak voor gedemonteerd, 
en het geïsoleerde dak doorgetrokken. Verder zijn er complete 
betonnen prefab trappen en roltrappen naar binnen gebracht. 
Daar kwam wel wat hijswerk bij kijken. We hebben grote 
sparingen gemaakt, en met een hijsframe konden we de 
trappen daarin laten zakken. Om voldoende draagkracht te 
krijgen, hebben we het kalkzandsteen lijmwerk doorgezet 
naar verdieping -4; deze verdieping dient als extra fundering.’ 

De bestaande liften moesten worden afgetopt, de roltrappen 
verwijderd, de gaten gedicht. Jorritsma Bouw bouwde uit 
kalkzandsteenelementen van 21,4 cm de nieuwe liftschachten 
op. Ook hier diende -4 als fundering. De nieuwe roltrappen 
bedienen zowel de Primarkwinkel als de parkeergarage. 

Er is veel zaagwerk verricht, waarbij meermaals het 
zaagprotocol in werking trad. ‘Het brandalarm stond dan 
“in attest” en we moesten ervoor zorgen dat elke avond alle 
elektriciteit en de brandmeldinstallatie weer in bedrijf waren. 
Dat werd soms wel een latertje’, aldus Hermans. 

D&W Elektrotechniek verzorgde de elektrotechnische 
installatie. Projectleider Jan Slagter: ‘Er waren veel leidingen 
ingestort in de vloeren. Je weet pas wat je tegenkomt als je 
gaat zagen. Als er dan iets doorgezaagd wordt, moet je zo’n 
leiding meteen proberen om te leggen. We konden veel ter 
plaatse oplossen. Voor zover mogelijk hadden we van tevoren 
al wel de leidingen omgelegd op plaatsen waar een sparing 
moest komen, en waar de leidingen wel in het zicht lagen.’ 
In de nieuwe situatie lopen de leidingen onder de vloer 
door, als opbouwleiding om de sparingen heen.

Noodvoorzieningen 
D&W maakte daarnaast voor zowel de voedingen van de 
parkeergarageventilatie als voor de McDonalds 
noodvoorzieningen. Slagter: ‘Hiervoor moesten voedingen 
worden omgelegd terwijl het systeem overdag in bedrijf 
bleef. We hebben voor beide een noodstroomaggregaat 
geplaatst, die we ’s morgens heel vroeg aansloten. Dan kon 
de McDonalds open, en dan konden wij overdag de 
voedingen omleggen.’

Voor de rolpaden maakte D&W nieuwe elektravoedingen. 
‘Wel met lange lengtes, vanwege de uitgestrektheid van de 
parkeergarage’, aldus Slagter. Het installatiebedrijf leverde 
ook de verlichting bij de nieuwe Q-Park-ingang, geheel in 
led uitgevoerd.
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Ook Jorritsma Bouw kreeg te maken met nood-
voorzieningen. Hermans: ‘Een deel van de parkeergarage 
en de Media Markt waren tijdens de werkzaamheden 
open. We hebben een tijdelijke trap en een lift geplaatst.’ 
Ook de betaalautomaten zijn verplaatst omdat deze 
anders niet meer bereikbaar waren.

Bouwen in de binnenstad
Bij binnenstedelijk bouwen is vooral ook de logistiek 
belangrijk in verband met de aan- en afvoer van 
materiaal. Mekking heeft waardering voor de manier 
waarop Jorritsma Bouw daarmee is omgegaan: ‘Het was 
een uitdaging om het logistiek goed te doen, de juiste 
spullen aan te voeren op het goede moment. Er was 
eigenlijk heel weinig bouwterrein. De bouwketen waren 
ook ín het gebouw, we hebben gebruik gemaakt van de 
voorzieningen die Media Markt achter heeft gelaten na 
de verhuizing.’

‘Je weet pas wat 
je tegenkomt 

als je gaat zagen'

- Jan Slagter

Vooral de communicatie met de omwonenden was voor 
Mekking een uitdaging: ‘Er is flink gehakt en gebroken 
in het pand, dat heeft best veel geluidsoverlast gegeven. 
We hebben, samen met de beheerder van het 
winkelcentrum, ons best gedaan om de omwonenden 
steeds op de hoogte te houden van wat gebeurde.’ Dat 
ging middels nieuwsbrieven en bijeenkomsten, ook voor 
eigenaars van naastgelegen panden. 
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Fijn project
Mekking: ‘Wij hebben een prima samenwerking 
met Jorritsma Bouw gehad. We kiezen er altijd voor 
om één hoofdaannemer in te schakelen, die zelf zijn 
onderaannemers kiest. We zijn uitermate tevreden, 
het was een fijn project.’ Ook Slagter is tevreden. 
‘We hadden intensief contact met de aannemer, 
zowel op de werkvloer als met de mensen op kantoor.’

In juni 2015 begon Jorritsma Bouw met dit werk, 
op 7 december is het casco opgeleverd. Hermans: 
‘We konden opleveren met een mooie nul-
puntenlijst.’ 

In december is Primark begonnen met de afbouw. 
De winkel gaat op 17 mei open. Dan zal blijken of 
de Westerhaven ook echt meer aantrekkingskracht 
heeft gekregen voor het winkelend publiek. Te
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Opdrachtgever  : Bouwinvest, Amsterdam

BOUWTEAMLEDEN
Architect  : De Zwarte Hond Architecten, Groningen
Directievoering  : FiMek Management, Zaltbommel
Adviseur brandveiligheid  : DGMR Adviseurs, Drachten
Constructeur  : Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen
Aannemer  : Jorritsma Bouw, Groningen
Installateur E  : D&W Elektrotechniek, Veendam
Installateur W  : Huisman Warmtetechniek, Stadskanaal

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Levering en montage hang- & 

sluitwerk en stompe binnendeuren  : BPZ, Tynaarlo
Levering ijzerwaren  : Raadsma, Groningen
Levering trappen en balustraden  : Level Trappen, Hoogeveen
Levering van prefab beton, trappen

en lateien  : Noord Prefab Beton Buitenpost, Buitenpost
Kranen  : BKF Kraanbedrijf, Franeker
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel  : Remix Droge Mortel, Borger
Stukadoorswerk binnen & buiten

en cementdekvloeren  : Afbouw Perdok, Groningen

VERBOUW WESTERHAVEN, GRONINGEN
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