
In deze nieuwsbrief leest u welke ontwikkelingen er in het 

dorp zijn:

• Stand van zaken versterkingsprojecten in ‘t Zandt;

 - Werkzaamheden Karshof

 - Werkzaamheden Hink Oostingstraat

 - Werkzaamheden Oosterstraat

 - Bouw tien levensloopbestendige huurwoningen   

 Woongroep Marenland gestart

• Inrichting bouwplaatsen en verkeerssituatie;

• Tijdelijke woningen bewoond;

• Nieuwbouw OBS De Zandplaat ligt op schema;

• Inwonersondersteuner ‘t Zandt.

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over ontwikkelingen 

en werkzaamheden in ‘t Zandt. In uw dorp worden op 

korte termijn nieuwe projecten opgestart, zoals aan de 

Karshof en de Hink Oostingstraat. Deze nieuwsbrief is een 

samenwerking tussen de gemeente, Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG) en Woongroep Marenland. Ook wordt u op 

de hoogte gehouden over de projecten waar u als bewoner 

of omwonende mee te maken heeft of krijgt. We houden u 

daarnaast op de hoogte via www.loppersumversterkt.nl.

Overzichtskaart versterkingsprojecten in ‘t Zandt

Nieuwsbrief ’t Zandt
Mei 2020

  Stand van zaken versterkingsprojecten in ‘t Zandt

Rijroute bouwverkeer

 Gemeente Loppersum, Molenweg 12, 9919 AH Loppersum.

Email: gemeente@loppersum.nl. Telefoon: 0596-548200. Twitter: @GemLoppersum.

De inwonersondersteuners helpen bij het vinden van oplossingen 

voor problemen en verwijzen indien nodig door naar passende 

hulpverlening. Ook kunnen ze bemiddelen bij spanningen tussen 

inwoners onderling. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig en 

ze hebben geheimhoudingsplicht, dus bewoners kunnen zich 

geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Contact met de inwonersondersteuner?
Wilt u contact met de 

inwonersondersteuner voor

‘t Zandt? Neem dan contact op 

met Bokko-Jan Huitema. Hij is 

bereikbaar via telefoonnummer 

06 - 17 04 48 33 of e-mail 

b.huitema@s-w-d.nl. 

Bokko-Jan vervangt tijdelijk 

onze inwonersondersteuner 

Lisette Stuut.

  Herinnering: Denkt u met ons mee over de  
 nieuwe invulling van locaties in ‘t Zandt?
Door de versterkingsopgave in ‘t Zandt zijn er verschillende 

plekken in het dorp waar op dit moment gezocht wordt naar 

een nieuwe/andere invulling. 

Het gaat om de volgende locaties:

• Hoofdstraat 31

• Oosterstraat 33 (Rijksmonument)

Heeft u ideeën voor de invulling van deze locaties? 

Laat het ons dan weten! U kunt uw ideeën mailen naar 

gemeente@loppersum.nl.

 Vragen & Tips
Wilt u weten wat er in ‘t Zandt speelt rond de versterking? 

Kijk dan af en toe op www.loppersumversterkt.nl/tzandt. 

Actuele zaken communiceren we via deze pagina.

Punten die u belangrijk vindt, kunt u kwijt bij projectleider 

Gosé Posthumus, g.posthumus@loppersum.nl. U kunt ook 

contact opnemen met de gemeente als u algemene vragen 

heeft: tel. 0596-548200 of gemeente@loppersum.nl.

Vragen aan NCG?
U kunt een afspraak maken, bellen of e-mailen.

Wijmersweg 43 in Loppersum

088-041 44 77

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

info@VersterkingspuntLoppersum.nl

www.versterkingspuntloppersum.nl 

  Inwonersondersteuner in ‘t Zandt 
In de gemeente Loppersum zijn inwonersondersteuners aan 

het werk. Zij ondersteunen inwoners die, als gevolg van de 

aardbevingen, problemen ervaren op emotioneel en sociaal 

gebied en die hierdoor problemen hebben met hun geestelijke 

en/of lichamelijke gezondheid.

Viskenij

Straat alleen geopend voor Bouwborg

Bouwplaats Notebomers
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Legenda
Verkeerscirculatie

Verkeerscirculatie Karshof 

Hesco (mei 2020)

Vuurboom (-)

Notebomers (april 2020)

Bouwborg (april 2020)

Marenland / Plegt-Vos (begin 2023)

Bouwplaats (locatie voor bouwketen, depot en parkeren)

Parkeerplaats

Legenda

Bokko-Jan Huitema

  Nieuwbouw OBS De Zandplaat gaat volgens  
 planning

In maart is de aannemer begonnen met het bouwen van het 

nieuwe schoolgebouw van OBS De Zandplaat. De bouw verloopt 

op schema. De planning is dat de school begin juli klaar is en 

dat het nieuwe schooljaar begonnen kan worden in de nieuwe 

school. 

Nieuwbouw OBS De Zandplaat

Sloop huidige schoolgebouw
Na de zomervakantie wordt het huidige schoolgebouw gesloopt. 

Hier is nog geen definitieve planning van, omdat er nog een 

aantal ecologische en asbestonderzoeken moet worden 

uitgevoerd. Dit kan alleen in een leeg gebouw, wat daarna niet 

meer gebruikt wordt. Na de sloop kan het speelterrein worden 

ingericht.

Verkeersveiligheid
Tijdens de bouw staat de veiligheid van de kinderen voorop. 

Nu de scholen weer zijn begonnen wordt er goed rekening 

gehouden met de haal- en brengtijden van de kinderen. 



 NCG

Werkzaamheden openbare ruimte
Aannemer A. Hak is bezig om de gas-, water- en elektriciteit-

installaties uit de woningen die gesloopt gaan worden, te 

verwijderen en om de aansluiting op het hoofdnet af te 

koppelen. Deze aansluitingen bevinden zich meestal in de 

voortuinen.

Werkzaamheden Karshof
Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd naar de tijdelijke 

woningen aan de Hink Oostingstraat.

Na de meivakantie is de aannemer, zoals hierboven beschreven, 

begonnen met het verwijderen van de woonhuisaansluitingen 

van de nutsvoorzieningen.

Eind juni 2020 starten de sloopwerkzaamheden van de 

woningen aan de Karshof. De verwachting is dat deze 

werkzaamheden tot ongeveer eind juli duren. De werktijden 

zijn op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. 

Bouw nieuwe woningen

De bouw van de zestien nieuwe woningen begint vanaf 15 juni. 

De aannemer werkt op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

De fundering bestaat uit een zogenaamde trillingvrije schroef-

mortelpaal. Deze zijn geschikt voor zandgronden en zijn 

trillings- en geluidsarm. De overlast van het aanbrengen van 

deze fundering is daardoor naar verwachting klein.

Het cascodeel bestaat uit een prefab betonsysteem; een 

systeem waarbij woningdelen vooraf zijn gemaakt. Dit betekent 

dat gevels en vloeren al klaar zijn en op vrachtwagens naar het 

bouwterrein worden gebracht. Er wordt een wachtplek voor de 

vrachtwagens gemaakt, zodat het dorpsverkeer zo min mogelijk 

overlast heeft. 

Planning

Eind 2020 is de buitenkant van de woningen klaar en begint 

de afbouw aan de binnenkant. De verwachting is dat rond de 

zomer van 2021 alle zestien woningen opgeleverd worden.

Contact

Voor vragen over de bouwactiviteiten kunt u bellen met Syds 

Wiersma, projectleider van Friso Bouwgroep (06 - 51 23 67 93) 

of met Friso Groningen via telefoonnummer 050 - 54 45 200.

Werkzaamheden Hink Oostingstraat 40 tot en met 62
De laatste bewoners zijn vorige week verhuisd naar hun 

tijdelijke woning. Eind mei worden de woningen aan de 

Hink Oostingstraat (even nummers) afgekoppeld van de 

nutsleidingen en worden deze leidingen uit de voortuinen 

verwijderd. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden 

van de twaalf woningen vanaf vrijdag 12 juni 2020. Om het 

sloopmateriaal af te voeren, zijn per week ongeveer vijftien 

vrachtwagens nodig. Tijdens de werkzaamheden wordt de 

Hink Oostingstraat niet voor langere tijd afgesloten. 

 Woongroep Marenland

Woonwensen huurders in kaart
Woongroep Marenland gaat, samen met haar huurders, een 

plan maken om hun woningen te versterken door nieuwbouw. 

Om een goed plan te maken, dat aansluit bij de wensen van 

de bewoners voor de sloop zijn door Woongroep Marenland de 

woonwensen in ’t Zandt geïnventariseerd De eerste resultaten 

zijn inmiddels beschikbaar en op 10 maart gedeeld met de 

bewoners. Huurders die nog niet gereageerd hebben, worden 

door Marenland benaderd om zo het beeld van de woonwensen 

compleet te maken. Aannemer Plegt Vos is geselecteerd om 

een plan te maken voor de nieuwe woningen. Tijdens een 

bewonersbijeenkomst op 10 maart heeft de aannemer zich 

aan de bewoners voorgesteld. Uitgangspunt is om dit jaar het 

plan te maken en in 2021 te starten met de nieuwbouw. Naar 

verwachting worden de laatste woningen uiterlijk eind 2022 

opgeleverd.

Bouw nieuwe woningen

Vanaf juli 2020 begint de ruwbouwfase van acht nieuwe 

woningen. Dit betekent trillingvrij boren van de funderings-

palen. Ook hier verwachten we weinig geluidsoverlast.

Daarnaast wordt de bouwplaats van juli tot en met oktober 

bevoorraad door ongeveer tien vrachtwagens per week.

Planning en contact

Het afbouwen van de woningen staat gepland voor november 

en december 2020. De verwachting is dat in de loop van 2021 

de acht woningen opgeleverd worden.

Voor vragen over de bouwactiviteiten kunt u bellen met Ruurd 

Horenga van Notebomers Bouwgroep via telefoonnummer 

06 - 50 23 03 74.

Werkzaamheden Oosterstraat 
De sloopwerkzaamheden van de vier woningen aan de 

Oosterstraat zijn vorige week begonnen. Over twee weken 

zijn alle sloopwerkzaamheden voorbij en starten de 

funderingswerkzaamheden. Naar verwachting worden de 

nieuwe woningen rond oktober/november 2020 weer aan 

de eigenaren opgeleverd. 

Start sloop Oosterstraat

Bouwverkeer via een vaste route
Het bouwverkeer voor alle projecten in ‘t Zandt volgt een vaste 

route via de N33, naar het dorp toe. Dat is met de aannemers 

afgesproken. Deze route is gekozen om het dorp zoveel 

mogelijk te ontzien en de overlast waar dat kan, te beperken. 

De vaste route ziet u op de kaart op de voorkant van deze 

nieuwsbrief. Daarnaast is er een route langs de bouwplaatsen 

vastgesteld. Op deze manier gaan de vrachtwagens elkaar 

niet passeren in de woonstraten. De route wordt met borden 

aangegeven. Daarnaast is gevraagd om zoveel mogelijk 

stapvoets te rijden in het dorp. Het bouwverkeer gaat enige 

overlast geven, dat is niet te voorkomen. Voor u als inwoner 

proberen wij dit wel zoveel mogelijk te beperken. Zo is er veel 

aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp.

Heeft u klachten over het bouwverkeer? Neem dan contact 

op met het KlantContactCentrum van de gemeente via 

telefoonnummer 0596 - 54 82 00.

Bouw tien levensloopbestendige huurwoningen 
gestart
Deze maand is de bouw van tien levensloopbestendige huur-

woningen gestart Er komen zes woningen aan de Hoofdstraat/

Kerklaan en vier aan de Hink Oostingstraat. De nieuwe woningen 

zijn aardbevingsbestendig, gasloos en zeer energiezuinig. 

 

Impressie levensloopbestendige huurwoningen

Een groot aantal van deze woningen zijn inmiddels toegewezen 

aan huurders die hebben aangegeven dat zij graag naar deze 

woningen willen verhuizen. Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt 

de tien woningen en is aan de Hink Oostingstraat gestart met 

het uitgraven. De verwachting is dat er binnenkort gestart 

wordt met de aardbevingsbestendige funderingswerkzaamheden 

en het opbouwen van de versterkte casco’s. Dijkstra Draisma 

werkt op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur.

De verwachting is dat de woningen eind 2020 worden 

opgeleverd. Aan de Hoofdstraat 49-51 heeft de gemeente deze 

maand de grond gesaneerd. Deze locatie kan nu ook worden 

uitgegraven en de fundering kan worden aangebracht.

Tijdelijke woningen opgeleverd
Op de plek van de gesloopte woningen aan de Hink Oostingstraat 

en aan de Viskenij zijn de 21 tijdelijke woningen opgeleverd. 

De eerste verhuizingen naar deze woningen hebben inmiddels 

plaatsgevonden.

Tijdelijke woningen

 
 
 

Terreinindeling
De bouwplaats Karshof/Hink Oostingstraat heeft een vaste 

in-/uitgang voor klein verkeer en eventuele calamiteiten. 

Het grote, zwaardere bouwverkeer verlaat en betreedt de 

bouwplaats op een vast punt. De materialen worden op twee 

vaste punten opgeslagen. 

Op onderstaande kaart ziet u de terreinindeling en de exacte 

bouwverkeersroute.


