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Uitvoering versterking per dorp Dit is de tweede nieuwsbrief Loppersum Versterkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u 
over de actuele stand van zaken met betrekking tot de versterkingsprojecten in de gemeente 
Loppersum. Door de recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer is het belang van 
de versterkingsopgave opnieuw benadrukt. De regio heeft op 5 juni met de ministers van BZK 
en EZK afgesproken dat de versterkingsadviezen van zo’n 90 adressen in onze gemeente alsnog 
worden uitgevoerd. Het SODM heeft onlangs aangegeven dat de versterkingsopgave onvoldoende 
op gang is gekomen. 

Namens Lokale Stuurgroep Loppersum

Tijdelijke huisvesting 
Voor bewoners die tijdens de versterking van 

hun woning niet thuis kunnen blijven wonen, is 

tijdelijk huisvesting beschikbaar. De gemeente 

en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huizen 

er nodig zijn. In de dorpen Loppersum en ‘t Zandt 

wordt samen met de inwoners gesproken over 

de bouw van deze tijdelijke woningen. 

Gemeentehuis
Het bouwkundig versterken van het gemeentehuis is in 

volle gang. Tot en met de maand juli wordt het gedeelte 

onder het gemeentehuis ontgraven en een keldervloer 

aangelegd. Na de zomervakantie wordt de base-isolation 

(de zogenaamde schokdempers) aangebracht. Het is de 

bedoeling dat de werkzaamheden voor de kerst van 

2019 zijn afgerond.

Versterking bijzondere gebouwen 

Molenweg Loppersum

Loppersum
 Delfstraat - Zeedijken: 

Vier woningen aan de Delfstraat en vier woningen aan de 

Zeedijken in Loppersum worden gesloopt. Daarvoor wor-

den drie woningen aan de Delfstraat en drie woningen 

aan de Zeedijken teruggebouwd. Aannemer Plegt-Vos en 

CVW zijn met de eigenaren in gesprek over het ontwerp 

van de woningen. 

 Pruimenhof: 

De daken van 16 woningen aan Pruimenhof worden 

versterkt en geïsoleerd. Bouwbedrijf De Ridder heeft de 

eerste twee daken reeds versterkt en de woningen zijn 

opgeleverd. Naar verwachting duren de werkzaamheden 

tot en met medio december 2019.

 Deelgebied 2: 

Deelgebied 2 bestaat uit woningen in de Delfstraat, 

Fivelstraat, Ter Muyden, Wijmersweg en Zeedijken. Deze 

woningen worden gesloopt en nieuwgebouwd. Heijmans 

is als aannemer door de bewoners gekozen. Inmiddels 

zijn de eerste bijeenkomsten geweest en de individuele 

gesprekken zijn gepland. Aannemer Heijmans gaat aan de 

slag om per cluster met de bewoners tot een ontwerp van 

de nieuwe woningen te komen. 

 Fruitlaan:

Naar verwachting beginnen in september 2019 de 

versterkingswerkzaamheden aan twee woningen in de 

Fruitlaan. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot 

eind december. 

 Zoutwaterbad K.P. Zijl:

Naar verwachting starten de versterkingswerkzaamheden 

aan het zoutwaterbad K.P. Zijl na de zomer van 2019. Het 

gaat hierbij om de stenen gebouwen: kassa, de douches, 

de winkel en EHBO-ruimte. Tevens worden de badhokjes 

in het versterkingsproces meegenomen.  

’t Zandt
 Vrijstaande woningen: 

12 vrijstaande woningen in de Tuinbouwstraat, Molen-

weg, Oosterstraat en Gerard van Damstraat komen in 

aanmerking voor sloop-nieuwbouw. Begin juli kiezen 

bewoners in samenwerking met NCG en CVW een aan-

nemer die de opdracht gaat uitvoeren.

 Karshof:

18 woningen aan en rondom Karshof komen in aan-

merking voor sloop-nieuwbouw. Begin juli kiezen de 

eigenaren in samenwerking met NCG en CVW een 

aannemer.

 Hink Oostingstraat:

Aan de Hink Oostingstraat worden 12 woningen (drie 

rijwoningen) gesloopt en er komen 8 woningen (vier 

twee-onder-één-kap woningen) voor terug. Begin juli 

kiezen de eigenaren in samenwerking met NCG en CVW 

een aannemer.

 Oosterstraat - Oostersingel:

16 huurwoningen van Woongroep Marenland in ’t Zandt 

aan de Oosterstraat en Oostersingel zijn in 2017 en begin 

2018 versterkt, verbeterd en verduurzaamd in opdracht 

van CVW. Na onderzoek blijken er problemen te zijn met 

de isolatie. De isolatie en de gevels worden hersteld. De 

herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door aanne-

mer Geveke. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle 

gang en naar verwachting zijn de gevels van de woningen 

in oktober 2019 hersteld.

Middelstum
 64 woningen:

Vanaf maart 2018 is Rottinghuis samen met Wierden en 

Borgen en CVW bezig om 64 woningen te herstellen, ver-

sterken, verduurzamen en te verbeteren. Per blok worden 

de woningen versterkt en nul-op-de-meter gemaakt. De 

werkzaamheden naderen hun einde. Naar verwachting 

is Rottinghuis tot de bouwvak bezig met de werkzaam-

heden. Daarna verhuizen de bewoners weer naar huis.

Kindcentrum in Loppersum geopend 
op 25 juni 
Op 25 juni was de feestelijke opening van het kind-

centrum in Loppersum. De basisscholen Roemte en 

Prinses Beatrix en kinderopvang Kids2B zijn verhuisd 

naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Het 

nieuwe gebouw is aardbevingsbestendig, duurzaam 

en bijna energieneutraal. De leerlingen gaven de 

genodigden een rondleiding door de school en zongen 

met elkaar een feestlied. 

Woningcorporatie 

Woonzorg Nederland

Met de Klankbordgroep is op 28 mei 2018 gestart 

met het schrijven van de visie van Loppersum op het 

‘toekomst bestendig maken en houden van het centrum 

van Loppersum’. Er is afgelopen jaar gewerkt en onder-

zoek gedaan naar de omvang van het centrumprogram-

ma en naar een ruimtelijk- stedenbouwkundige visie 

voor het hart van Loppersum. Om te komen tot de visie 

zijn gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, de 

werkgroep, winkeliers, bewoners, diverse organisaties 

en NCG. Met de nog door de raad vast te stellen visie 

wordt verder gewerkt aan het faciliteren, versterken 

en behouden van de voor Loppersum belangrijke voor-

zieningen. 

Toekomstvisie Loppersum-
centrum 

Wierden en Borgen organiseert na de zomervakantie 

bewonersavonden om huurders bij te praten over de 

versterkingsplannen van hun woning. De afgelopen 

maanden is gewerkt aan een plan van aanpak. Voor de 

huurders die willen terugkeren in de nieuwbouw aan 

de Badweg organiseerde Wierden en Borgen op 23 mei 

een informatieavond. Met een 3D-filmpje kregen zij 

een goede indruk van hun toekomstige woning. 

 

Nadat alle huurders in september zijn bijgepraat over 

de plannen en een globale planning, verschijnt de 

tweede Woonupdate in Loppersum. Met een totaal-

overzicht voor Loppersum, zodat huurders ook van 

elkaar weten wat waar gaat gebeuren en wanneer. 

Huurders krijgen de Woonupdates in de brievenbus. 

Wierden en Borgen: Informatieavonden 
voor huurders 

Op www.wierdenenborgen.nl/loppersum leest u het 

laatste nieuws en vindt u ook de Woonupdates. 

De afgelopen weken 

hielden de woonconsu-

lenten spreekuur in de 

huiskamer aan de 

Verbindingsweg 2. 

Iedere donderdag 

tussen 14.30 en 16.30 

uur bent u van harte 

welkom voor een kop 

koffie en om uw 

vragen, ideeën of tips 

te bespreken. 

Bewonersonderzoek versterkingsprojecten

De gemeente Loppersum werkt toe naar een energie-

voorziening die onafhankelijk is van fossiele energie-

bronnen. Eén van de troeven die voor dit doel wordt 

ingezet is een warmtenet. Een warmtenet is een 

centrale warmtebron en een warmwaternetwerk waar-

mee een wijk van warmte kan worden voorzien (zowel 

verwarming als kraanwater). 

Loppersum aardgasvrij
In het dorp Loppersum komt zo’n warmtenet. Het plan 

is om de eerste fase van het warmtenet aan te leggen 

in de Schoolstraat en in de Molenweg vanaf ongeveer 

huisnummer 10 tot 63. 

 

Loppersumversterkt.nl is ontwikkeld om u als 

inwoner waar mogelijk de weg te wijzen waar 

het gaat om de versterkingsoperatie in de 

gemeente Loppersum. 

Op de website vindt u de laatste actualiteiten, 

achtergronden en ontwikkelingen per dorp.

Meer informatie over de versterking

Neem contact op met het versterkingspunt 

van NCG in de gemeente Loppersum.

Wijmersweg 43 te Loppersum 

 088 - 041 4472

info@VersterkingspuntLoppersum.nl

www.versterkingspuntloppersum.nl of

 www.loppersumversterkt.nl

Bereikbaar op: 

 maandag 13.00-16.30 uur en

 dinsdag t/m donderdag 9.00-16.30 uur.

De huurders van de versterkingsprojecten in 

Loppersum, Middelstum, Garrelsweer en Wirdum 

ontvingen eind juni een uitnodiging voor deelname 

aan een bewonersonderzoek. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau 

Enneüs. Het richt zich op hoe de bewoners het verster-

kingstraject hebben ervaren en het uiteindelijke resul-

taat van de aardbevingsbestendige en energiezuinige 

woning. Circa een jaar na oplevering volgt een tweede 

vragenlijst. Die richt zich op hoe bewoners het wonen in 

hun versterkte en verduurzaamde woning ervaren. 

Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met 

Woongroep Marenland, Groninger Huis, De Delthe en de 

vier huurdersorganisaties. In oktober worden bewoners 

geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De 

corporaties en huurdersorganisaties hopen op een zo 

groot mogelijke respons en zijn erg benieuwd naar de 

ervaringen en tips voor de toekomst. 

Warmtenet in Loppersum


