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Preventieve opvullingswerken aan groeve Grote Berg  

De opvullingswerken in de groeve gelegen onder de Misweg in Zussen zijn gestart en 

verlopen tot dusver zoals gepland. De werken nemen in totaal 8 dagen in beslag en 

zullen vermoedelijk op dinsdag 18 december afgerond worden. 

Mark Vos, burgemeester: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het openbaar domein. 

Omdat er onzekerheid was over de stabiliteit van een bepaald gebied in deze groeve, 

worden er preventief opvullingswerken uitgevoerd. Op die manier garanderen we de 

stabiliteit van de ondergrond op openbaar domein en kan de veiligheid gegarandeerd 

worden. Er wordt een veiligheidsmarge gehanteerd, dit betekent dat er een groter gebied 

dan alleen openbaar domein opgevuld wordt.” 

De opvullingswerken gebeuren met 600 tot 800 m3 schuimbeton en vinden plaats op een 

diepte van 15 meter. Voor die opvulling met schuimbeton kon plaatsvinden, werd er een 

bekisting gemaakt, zodat het schuimbeton niet kon wegvloeien. 

Mark Vos, burgemeester: “We monitoren de stabiliteit en veiligheid van de ondergrond 

continu. Waar de stabiliteit van het openbaar domein niet meer te garanderen valt, voeren 

we preventieve opvullingen uit. Boven het betreffende gebied aan de Misweg liggen drie 

woonhuizen. Een verdere achteruitgang van de stabiliteit kan leiden tot een instorting, 

waarbij ook het openbaar domein en deze woonhuizen beïnvloed zouden worden. Net 

daarom is het zo belangrijk dat deze opvulling succesvol wordt uitgevoerd.” 

Recent publiceerde de gemeente ook een informatiebrochure ‘Wonen boven een 

mergelgroeve’, die beschikbaar is via de gemeentelijke website. 

Mark Vos, burgemeester: “Op die manier willen we inwoners die boven een mergelgroeve 

wonen op een transparante manier informeren over het juridisch kader, stedenbouwkundige 

vergunningen, verkoop of schenking, steun van de overheid of stabiliteitswerken.” 

De kostprijs van de werken bedraagt 90.000 euro.  
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