
Woonupdate
Loppersum
Dit is de derde Woonupdate, speciaal voor huurders van Wierden en Borgen 
in Loppersum. Hiermee willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden 
van ontwikkelingen op het gebied van de versterkingsopgave in het dorp. 
De Woonupdate verschijnt circa vier keer per jaar.  
Op www.wierdenenborgen.nl/loppersum vindt u altijd het laatste nieuws. 

De eerste maanden van 2020 is er hard 
gewerkt omdetienwoningenaandeBadweg
gereedtemaken.Vijfwoningenzijnbestemd
voormensendieterugkerenophunoude
plek.Deanderevijf woningenzijninfebruari
aangebodenaanbewonersvanLoppersum
Noord.Wijkijkenernaaruitomdezewoningen
opdonderdag16 april2020feestelijkmetu
te openen!

Daarnaastzijndevoorbereidingenvoorde
volgendefasesindeaanpakvanLoppersum-
Noordinvollegang.Ditdoenwestapvoorstap,
samenmetbewoners.Wehaleninputoptijdens
bewonersavondenenpratenhieroverdoortijdens
keukentafelgesprekken.Hiergaanwedekomende
maandenmeeverder.Inhetoverzichtoppagina
tweekuntuperprojectdestandvanzakenzien.
Totslotsprekenweindezenieuwsbriefmetde
heerBierma,diezijnervaringenmetgaslooswonen
metonsdeelt.Wewensenuveelleesplezier!

Oplevering Badweg

Woonupdate maart 2020

Hetisfeestopdonderdag
16april!Danisdefeestelijke
openingvandenieuwbouwaan
deBadweg.Allebewonersuit
LoppersumNoordnodigenwij
vanharteuit.Bekijkdewoningen
vanbinnenengenietvan
eenhapjeeneendrankje.De
officiëleuitnodigingontvangt
ubinnenkort.Denieuwbouw
aandeBadwegisinvollegang.
Detienlevensloopbestendige
woningenworden16april2020
opgeleverd.Vijfwoningenzijn
bestemdvoormensendie
terugkerenophunoudeplek.
Deanderevijfwoningenzijn
infebruariaangebodenaan
debewonersvanLoppersum
Noord.



Wat gebeurt waar? 
In het dorp Loppersum zijn 89 woningen van 
Wierden en Borgen versterkt en verduurzaamd.  
Deze bewoners wonen aardbevingsbestendig en 
energiezuinig. Dat geldt niet voor zeker 81 van  
onze huurders in Loppersum – deze woningen 
worden eerst gesloopt, waarna er nieuwe, veilige  
en energiezuinige woningen wordt teruggebouwd.  
Voor 28 bewoners is nog niet duidelijk welke  
ingreep noodzakelijk is. 

Vaststaatdaterdekomendejarenveelstaat
te gebeuren.Deafgelopenmaandenorganiseerde
hetnieuweprojectteamverschillendebijeen- 
komstenombewonersbijtepratenoverdestand
vanzakenenhetvervolg.Deambitieishelder: 
stapvoorstapwerkenweinnauwoverlegmet 
debewonersdeplannenuit.Eenoverzichtvan 
destandvanzaken:
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Badweg: nieuwbouw  
levensloopbestendige woningen
   informatieavondvoorbewoners 

dieterugkeren(eindmei)
  startbouwzomer2019
  oplevering16april2020

Duursumerweg, Pomonaweg, 
Badweg en Verbindingsweg: 
sloop/nieuwbouw 
  bewonersavond
   planvooruwbuurtuitwerken,

in samenwerkingmeteen
stedenbouwkundigarchitect

   keukentafelgesprek
   conceptplanbespreken 

(maart2020)
   plandefinitiefmaken
   startbouw(najaar2020)
   oplevering(eind2022)
   
Pomonaweg, Badweg, 
Verbindingsweg
sloop / nieuwbouw
  voorlopigsloopbesluit
  

  bewonersavond
 planvooruwbuurtuitwerken,

i.s.meenstedenbouwkundig
architect

 keukentafelgesprek(maart
2020)

 conceptplanbespreken
 plandefinitiefmaken
 startbouw(eind2021)
 oplevering(eind2023)
 
Bessentuin en Fruitlaan  
sloop / nieuwbouw
  voorlopigsloopbesluit
   kennismakingsgesprek

met bewoners
  bewonersavond
 planvooruwbuurtuitwerken,

i.s.m.eenstedenbouwkundig
architect(maart2020)

 keukentafelgesprek
 conceptplanbespreken
 plandefinitiefmaken
 startbouw(begin2022)
 oplevering(eind2023)

Sjuxumerweg en Pomonaweg:  
nader bepalen welke ingreep 
nodig is

  opnamevandewoningen
  doorrekenendoordeNCG
   versterkingsadviezennaar 
WierdenenBorgen

   beoordelingdoor 
WierdenenBorgenendeNCG

  bewonersinformeren

Bosweg: verhoogd risico  
volgens hra-methode
  opnamevandewoningen
  doorrekenendoordeNCG
 versterkingsadviezennaar 

WierdenenBorgen
 beoordelingdoor 

WierdenenBorgenendeNCG
 bewonersinformeren

Delfstraat en Fivelstraat
  versterktenverduurzaamd

Sjuxumerweg en Badweg
  versterktenverduurzaamdkennismakingsgesprekmetbewoners



Verhuizen naar een gasloze woning 

Gasloos wonen: iedereen krijgt ermee te maken in Loppersum. Koken op een inductiekook-
plaat, andere verwarming en warm water – er verandert veel. De familie Bierma woont alweer 
 drieënhalf  jaar in een gasloze woning aan de Sjuxumerweg. In april keert het gezin terug naar 
de Badweg. We spreken met de heer Bierma over zijn ervaringen en vragen hem naar tips.   

Verwarmen
Bierma:”Inhetbeginwasdatwelevenwennen,
maarnubevalthetprima.Alsje‘savondsweg
bentgeweestenjekomtthuis,dankonjevroeger
dethermostaatnogevenlekkeropdraaien, 
datkanmetdewarmtepomp-installatieniet. 
Diewordtnietheet,maarheefteenbehaaglijke
constantetemperatuur.WierdenenBorgen 
adviseerdeonsdethermostaatop20graden
te latenstaan,dagennacht.Wijhebbendaar
watmeegeëxperimenteerd.Alsjehetkoud
hebt,werkthetnietomdethermostaatgelijk
op22 gradentezetten;beterishetdaneen
halvegraaderbijtedoen.Dethermostaatstaat
bijonsnuop21graden,daarkomiknietmeer
aan.Ook alshetmorgenbuiten17graden
wordt (op dedagvanhetinterviewwashet
een koude,regenachtigefebruaridag–red),
laat ik dethermostaatop21gradenstaan.
Hij regeltalleszelf.”

Warm water
“Ikmoestookwennenaandewarmwater-
voorziening.Ikhadhetgevoeldatgasgestookt
waterietswarmerwerd.Toenkonjebijwijzevan
sprekenookdehelenachtdewarmwaterkraan
latenlopen.Datisnuanders:alsdeboilerleegis,
ishetwarmwaterevenop.”

Koken
“Wekokennuopeeninductiekookplaat.Dat
geefteenanderewarmtedangas,maarikvind
hetideaal.Hetwordtveelsnellerwarm.Jemoet
weldejuistepannenhebben–diehebbenwe
nieuwgekregentoenwehierkwamenwonen.
Maarerzijnookondersteekplatentekoop,
dankunjeallepannengebruiken.Jekuntmet
eenmagneetcheckenofjepangeschiktisvoor
inductie.Alsdemagneetklikzegt,isdiegeschikt
voordeinductie.”

Ventilatie
“Waarikmeaanergerisdatwenietoptijdnieuwe
filterskrijgenvoordeventilatie”.Ditzijnfiltersin
deWarmteTerugWin-unit;dezezitteninsommige
gaslozewoningen.“Ikhebdienutweekeer
schoongemaakt.Zekerindeoogsttijd,ofalshet
buitenstuift,wordendefilterszwart”.

Energierekening 
“Ikbetaalveelminder.Heteerstejaarkreegik 
900euroterug!Ikhebertoennognagevraagd 
ofdatwelklopte.Vorigjaarhebbenweons 
maandelijksevoorschotnaarbenedenlatenzetten.
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>>> Lees verder op pagina 4
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Vragen en tips? 
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate Loppersum? Wij horen het graag!  
Heeftuvragenoverdeversterkingsopgaveofheeftuanderevragen?Ubentopdonderdagtussen
14.30uuren16.30uurenbuitendeopeningstijdopafspraakvanhartewelkominonzehuiskamer
aandeVerbindingsweg2.Umagookeenbriefjeachterlatenindebrievenbus.Ennatuurlijkzijn
wijdigitaalentelefonischbereikbaar.OnzewoonconsulentenBennoJacobsenJanineDoumagaan
graagmetuingesprek.

 Verbindingsweg2Loppersum
 Openingstijden: 
 donderdagtussen14.30uuren16.30uur

 050–4023750
 woonpunt@wierdenenborgen.nl
 www.wierdenenborgen.nl/loppersum

Projectteam  
Loppersum 
InonsprojectteamLoppersumwerken 
devolgendemedewerkers: Janine Douma 

woonconsulent

Jan Willem Germs
projectleider

Finny Pinas
assistentprojectleider

Benno Jacobs 
woonconsulent

Peter Godlieb
projectleider

Marten Lammers
assistentprojectleider

>>> Vervolg van pagina 3

Mijnenergieleverancierstuurtmijelkemaand
berichtwatikverbruiktheb.Indecemberhebben
webijvoorbeeldveelmeerverbruikt,datkomt
ookdoordekerstverlichting.Dewasdrogerende
diepvrieskastzijnookenergieslurpers,datzieje
teruginhetverbruik.”

Laat het op je afkomen
“Jekuntjenietechtvoorbereiden,denkerniet
teveeloverna,laathetopjeafkomen.Iedereen
weetdathetgasopdenduuropis.Wemoeten
eenkeerover.Hetdoetzeerdathetheledorp
opzijnkopgaat.Wehebbeneendeelvanons
levenachteronsgelateninonsoudehuisaan
deBadweg.Maareennieuwhuisbiedtookweer
nieuwperspectief.Ikhebhetideedatdenieuwe

woningenaandeBadwegbehaaglijkerzijndan
hier.Erisveelhoutgebruikt,datstraaltwarmte
uit,enhetisallemaalnieuw.”

Elkaar helpen
“Wehebbenveelaanhetcontactmetburen,die
levenallemaalmee.Eenaantalvanonzeburen
verhuiststraksmeeterugnaardeBadweg,die
kennenwealjaren.Ikzieweldatoudereburen
hetmoeilijkervindenomtewennenaande
nieuwetechniek.‘Gainverstandvan,daiknopjer-
derij’.Maarwezijneromelkaartehelpen.Enals
weernietuitkomen,iseraltijdweliemandvande
woningstichtingdiewilhelpen.Jekuntzebellen,of
naarzetoegaaninhetservicepunt.Enikvindde
Woonmapheelhandig–daarstaatallesin.”


