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Nieuwsbrief nr. 1  - Oktober 2018 
 

Project Fraamklap 
 

 

 

Beste belangstellenden en omwonenden van de Fraamklap 

 

Op de informatieavond van 10 juli 2018 is meegedeeld dat 

we u periodiek op de hoogte houden van de vorderingen 

van de vervanging van de brug Fraamklap. 

Zodra er essentiële zaken te melden zijn zullen we daarvoor 

deze nieuwsbrief gebruiken.  

Deze nieuwsbrief wordt verstrekt aan iedereen die een 

mailadres heeft achtergelaten. 

Nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard van harte welkom!  

 

Status van het project 

Het definitieve ontwerp is ingediend bij de welstandscommissie 

en deze heeft aangegeven dat er geen bezwaren zijn 

De concept tekeningen van de brug zijn gereed en zijn ter 

inzage ingediend bij de diverse partijen. Opdrachtgever, 

gemeente Loppersum en Waterschap Noorderzijlvest, hebben 

de tekeningen toegestuurd gekregen.  

Ondertussen gaat de detailengineering door en werken we toe 

naar een definitief Uitvoeringsontwerp 

 

 

 

Geplande 

werkzaamheden 

23-11-2018 

Ontwerp definitief 

4-3-2019 

Start werkzaamheden 

5-7-2019 

Afronding project 

 

Nieuwsbrief 

ontvangen? 

Indien u ook deze 

nieuwsbrief wilt ontvangen 

kunt u een mailverzoek 

daartoe doen op mailadres 

fpool@macadambv.nl  

 

mailto:fpool@macadambv.nl
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Nog meer belangrijk nieuws 

Omleidingsroute tijdens de bouw werkzaamheden 

Op dit moment zijn op diverse fronten voorbereidingen gaande 

voor het bepalen van de meest verantwoorde route van de 

omleidingen van zwaar transport en gewoon auto en 

fietsverkeer.  Verschillende scenario's worden onderzocht, 

waarbij de belangen van zowel de ondernemers aan de 

Pompsterweg als de omwonenden worden meegenomen.  

 

Het bouwteam 

In opdracht van de gemeente Loppersum is de combinatie 

Macadam en Rusthoven geselecteerd om de brug te gaan 

vervangen. Macadam is hoofdaannemer en zal naast de 

algehele leiding de onderbouw en de kades realiseren. 

Machinefabriek Rusthoven zal de brug zelf, de bovenbouw, 

realiseren.  

 

 

 

 

 

Contact 

Voor vragen kunt u ons bereiken op de adressen zoals hiernaast 

vermeld.  

 

 

Partners 

Gemeente Loppersum 

Contactpersoon vanuit de 

opdrachtgever is J. de 

Groot. 

j.degroot@loppersum.nl  

Macadam BV 

Hoofdaannemer is 

Macadam BV. Folkert Pool is 

projectleider 

fpool@macadambv.nl  

Omgevingsmanagement 

Martin Nanninga is 

omgevingsmanager en 

heeft daarmee als taak u te 

informeren over de 

vorderingen en over zaken 

die impact op de 

omwonenden hebben.  

m.nanninga@rusthoven.com  
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