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Loppersum ondergaat facelift
LOPPERSUM – Het is dat de 
gebroeders Scheltens Lop-
persum fotografisch hebben 
vastgelegd in de periode voor 
de grootscheepse verster-
kingsoperatie die het dorp al 
enige jaren ondergaat want er 
is nogal wat gewijzigd. Huizen 
worden gesloopt en herbouwd, 
compleet vernieuwde wijken 
bepalen het dorpsbeeld van 
Loppersum 2.0. Koos Veldkamp 
is een van de projectleiders die 
er namens Nationaal Coördi-
nator Groningen voor zorgt dat 
alles zo goed mogelijk verloopt 
want er moet nogal wat gere-
geld worden voordat de inwo-
ners weer naar hun nieuwe of 
versterkte huis terug kunnen. 

door Peter Fokker
Koos Veldkamp houdt kantoor 
aan de Wijmersweg en bevindt 
zich op korte afstand van een 
grote klus die in de omgeving 
van de Zeedijken gaande is. 
Officieel heet dat Deelgebied 2 
en het gaat om 67 particuliere 
woningen die nieuw gebouwd 
zijn. Deelgebied 1 met in totaal 
43 woningen is inmiddels af-
gerond. De Bedumer begeleidt 
een ingewikkeld proces, juist 
omdat het gaat om particuliere 
woningen met verschillende 
eigenaren die allemaal hun 
eigen wensen hebben. En 
die wensen lopen uiteen.
,,De mensen moeten verhuizen 
naar een tijdelijke woning, 
maar ze moeten ook zicht heb-
ben op wat ze terugkrijgen. 
Samen bedenk je dan wat 
het beste is. Het uiteindelijke 
ontwerp gaat dan als opdracht 
naar de aannemer en die pakt 
dat dan clustersgewijs op. In 
principe kan iedereen weer 
terug naar zijn oude woonplek. 
Soms gebeurt dat niet. Mensen 
overlijden, worden ernstig ziek 
of kiezen toch voor iets anders. 
Dat kan gebeuren want je bent 
toch een paar jaar onderweg. 
Dat heeft een behoorlijke 
impact op de betrokken be-

woners”, erkent Veldkamp.
De mogelijkheden zijn niet ein-
deloos want het moet uiteinde-
lijk binnen het budget passen, 
maar er is toch nog veel mo-
gelijk. Sommigen kiezen voor 
een dakkapel, anderen voor 
een uitbouw of voor een slaap-
kamer op de begane grond. De 
huizen zijn voor de sloop ge-
taxeerd, want de een heeft een 
dure keuken, een ander weer 
een parketvloer. Soms is een 
budget niet toereikend voor de 
wensen die mensen hebben. Sa-
men kijken we dan hoe we met 
het budget kunnen schuiven, 
naar wat er wel mogelijk is.”
 ,,Er komt heel veel op het 
bordje van de eigenaren te-
recht. Niet iedereen overziet 
goed wat er allemaal op hen 

afkomt. Dat proberen wij dan 
maximaal te begeleiden. Je 
ziet dat relaties soms onder 
druk komen te staan, maar 
uiteindelijk komen de men-

sen er wel weer uit. Soms 
heeft het hele traject zoveel 
impact dat het de mensen 
teveel wordt. Dan is het een 
kwestie van even laten rusten 

en later weer oppakken.”
De eerste bewoners zijn in-
middels teruggekeerd aan de 
Zeedijken en anderen zullen 
de komende tijd hun huis gaan 

inrichten met de inboedel die 
tijdelijk in opslag is bewaard. 
,,Al hebben sommigen bij het 
uitruimen van hun oude huis 
ook meteen opruiming gehou-
den want je komt natuurlijk 
ook spullen tegen die je niet 
wilt bewaren. De mensen zijn 
blij dat ze terug kunnen keren. 
Tijdens de bouw zijn er al mo-
menten geweest dat ze even 
binnen konden kijken en vrij 
vroeg in het proces hebben ze 
hun keuzes al kunnen maken. 
Voor de afwerking en bijvoor-
beeld stoffering is een speciaal 
budget beschikbaar. Er zijn 
mensen die een deel van de 
tuin in een speciale opslag heb-
ben ondergebracht zodat ze die 
weer terug kunnen planten”, 
legt de lokale coördinator uit.
De huizen worden niet alleen 
aardbevingsbestendig terug-
gebouwd, ook zijn ze gasloos. 
,,En dat betekent dat er ook 
aan de nutsvoorzieningen 
moet worden gewerkt”, zegt 
Veldkamp. ,,Er zal een groter 
beroep op het elektriciteitsnet 
worden gedaan vanwege het 
gebruik van warmtepompen 
en het aanbrengen van zonne-
panelen. De huidige situatie 

is daar niet op berekend en 
daarom zullen er nieuwe trans-
formatorstations nodig zijn.”
Nieuwe inzichten en vermin-
derde gaswinning hebben 
duidelijk gemaakt dat er in 
de toekomst minder gesloopt 
hoeft te worden en dat verster-
king van woningen voldoende 
kan zijn. ,,Dat komt omdat in 
al die tijd de kennis natuurlijk 
is toegenomen en dat de bevin-
gen door de teruggeschroefde 
gaswinning minder stevig zul-
len zijn. Voorwaarde is en blijft 
dat de woningen voldoen aan 
de landelijke veiligheidsnor-
men en daarbij houden we 
een behoorlijke marge aan.”
Eind van dit jaar zal Deelge-
bied 2, waar nog behoorlijk 
gebouwd zal moeten worden, 
afgerond zijn en kan het vol-
gende project van start gaan, 
Volgens de planning zal de klus 
in het hele aardbevingsgebied 
in 2028 volledig moeten zijn 
afgerond en is Loppersum 2.0 
een feit. ,,Soms gaat het met 
horten en stoten, vallen en 
opstaan want uiteindelijk is 
het een snelkookpan vol met 
emoties. Het is aan ons om dat 
in goede banen te leiden. Het 
is vooral een kwestie van een 
goede balans zien te vinden 
en dat de betrokken inwoners 
zich gehoord voelen. We bie-
den daarvoor een maximale 
ondersteuning die vooral ook 
laagdrempelig is. Het is de 
bedoeling dat de bewoner 
zo snel mogelijk weer op de 
eigen plek terugkeert en we 
hen weer perspectief op een 
veilige plek kunnen bieden.”
Ook is er aandacht voor de 
natuur. Zo zijn er op som-
mige blinde muren tal van 
vogelnestkastjes te zien, waar 
rustig gebroed kan worden. 

	� Koos Veldkamp in het hart van het Lopster versterkingsgebied. 
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