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Het nieuwe kindcentrum 
In Stedum komt een nieuw kindcentrum ten noorden van de 

Hilmaarweg. In de toekomst krijgen basisschool De Klaver en 

kinderopvang Het Vlinderhofje van Kids2b hier een nieuwe 

plek. Eind 2019 is er opvang en onderwijs onder één dak te 

vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het uitgangspunt voor het 

ontwerp van het kindcentrum is dat dit klaar moet zijn voor de 

toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen 

van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee 

berekend op de toekomst.

Op 4 juli 2018 kregen ouders en toekomstige omwonenden 

tijdens een informatiebijeenkomst een presentatie van het 

definitieve ontwerp van het toekomstige gebouw te zien. 

De verkeersveiligheid en verkeersstromen rond het nieuwe 

kindcentrum kwamen ook aan bod, net als de bouw en de 

planning van het nieuwe kindcentrum. In deze nieuwsbrief 

leest u wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Het definitief ontwerp van het kindcentrum
Het definitief ontwerp is op een aantal onderdelen aangepast 

ten opzichte van het voorlopig ontwerp, dat in september 2017 

gepresenteerd is. Zo zijn de overstekken aan de achterzijde 

van het gebouw nader uitgewerkt evenals het gevelbeeld aan 

de voorzijde. Het wordt verder een flexibel gebouw, zodat bij 

leerlingendaling het overschot aan ruimte anders kan worden 

benut. Ook aan duurzaamheid wordt gedacht: het gebouw wordt 

bijna energieneutraal, onder meer door het gebruik van 72 

zonnepanelen op het dak en warmte- koudeopslag in de bodem. 

Stedum
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Wat gebeurt er de komende maanden?
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw beginnen 

eind oktober 2018. Dit heeft vooral te maken met het feit dat 

pas in november een heistelling beschikbaar is. In deze periode 

wordt de bouwplaats ingericht. Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam 

verzorgt de bouw en zal er alles aan doen om tijdens de bouw 

veilig te werken en de overlast zo klein mogelijk te houden. 

Enige overlast is echter niet te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens 

het funderen. Hier zijn verschillende methoden voor onderzocht 

en de keuze is gevallen op heien met geprefabriceerde betonnen 

heipalen. Dit omdat uit een onderzoek naar te verwachten 

trillingen is gebleken dat de overlast gering lijkt (omdat erop 

diepere lagen wordt geheid) en omdat deze methode van heien 

de schoonste en meest economische oplossing is. 

Een aantal woningen in de zeer nabije omgeving van de bouw-

plaats wordt geïnspecteerd, voor en na het heien. Voor de 

zekerheid worden tijdens de heiwerkzaamheden trillings-

metingen uitgevoerd bij een aantal omliggende woningen. Als 

er ontoelaatbare trillingen ontstaan dan zal er direct worden 

ingegrepen. Het heien staat gepland in november 2018. Daarna 

volgen de overige bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling 

dat het kindcentrum in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd 

wordt.

Scholen van de Toekomst; veilig en duurzaam.
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Het bouwverkeer
Het bouwverkeer gaat via onderstaande route. De bouwketen van 

Bouwbedrijf Kooi komen op de bouwlocatie aan de Hilmaarweg 

naast de toekomstige nieuwbouw te staan. Hier komt ook de 

keet van de uitvoerder. U kunt hem benaderen bij klachten en/

of calamiteiten. Om overlast te beperken zal er zo min mogelijk 

gereden worden tijdens aanvang en einde schooltijden. 

De nieuwe verkeerssituatie 
Er is een verkeers- en omgevingscommissie in het leven 

geroepen, waarin ook omwonenden en ouders zitten. Deze 

commissie heeft, onder begeleiding van een verkeersdeskundige 

en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, meegedacht 

over de gewenste verkeerssituatie rond het toekomstige 

kindcentrum. De uitkomsten zijn verwerkt in een schets van 

de verkeerssituatie. Deze inrichting is passend bij het gebruik, 

stuurt op verkeersveilig gedrag maar ook op sociaal gedrag: 

respect, rekening houden met elkaar en zo weinig mogelijk 

formele regels/verkeersborden. De veiligheid van de leerlingen 

staat voorop! 

De uitgangspunten van het verkeersontwerp zijn: 

• Veilig en gezond naar school: zo veel mogelijk lopen & fietsen

• Compacte en realistische oplossing nabij de school

• Scheiden van autoverkeer en fietsers & voetgangers

• Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen

• Wachtruimte voor ouders

• Niet parkeren bij entree school langs Hilmaarweg

• In totaal komen er minimaal 12 parkeerplaatsen.

Vragen & Tips
Er gaat veel gebeuren de komende maanden. Wilt u meer weten 

over de nieuwbouw en versterking van de scholen in onze 

gemeente? Kijk dan op www.loppersumversterkt.nl/scholen. 

Wij vragen u om punten die u belangrijk vindt, bij ons onder de 

aandacht te brengen. Dit kan via de locatiedirecteuren/leiders 

van de school of de kinderopvang. U kunt ook contact opnemen 

met de gemeente als u algemene vragen heeft: tel. 0596-548200 

of gemeente@loppersum.nl.

 Gemeente Loppersum, Molenweg 12, 9919 AH Loppersum.

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

Projectleiding: Gosé Posthumus, redactie: Marieke Molendijk, vormgeving: AtweeA-Kirsten Plomp
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