
   
 
 
 
Groningen, 23 juni 2020 
 
 
 
Betreft: nieuwsbrief Blauwe Loper 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Nadat de aannemer in november 2019 met de eerste voorbereidende werkzaamheden is begonnen 
zijn de werkzaamheden voor de bouw van de Blauwe Loper inmiddels ver gevorderd. In deze 
nieuwsbrief leest u de stand van zaken van het project en wat de volgende stappen gaan worden.  
 
Starthandeling 
Op donderdag 27 februari 2020 werd de officiële starthandeling van het project verricht door de 
gedeputeerde van de provincie Groningen mevr. Fleur Gräper-Van Koolwijk en wethouder van de 
gemeente Oldambt dhr. Bard Boon. Ondanks de daarna intredende corona-crisis kon de bouw van de 
Blauwe Loper doorgaan, zij het met aangepaste maatregelen op de bouwplaats. Hieronder staan de 
werkzaamheden beschreven die voor en na de bouwvakantie op de planning staan. 
 
Werkzaamheden vóór de bouwvakantie (18 juli - 8 augustus) 
In week 26 zal het inhijsen van de remmingwerkdelen gaan beginnen en zal gestart worden met het 
aanbrengen van de prefab bakken van de betonkelder. Daarna zal er verder gebouwd worden aan de 
betonconstructie van de kelder van de beweegbare brug.  
 
Werkzaamheden na de bouwvakantie (18 juli - 8 augustus) 
Na de bouwvakantie staan er diverse werkzaamheden op het programma. Zo zullen de eerste 
brugsecties worden aangebracht nabij het Oldambtmeer. Het bewegingswerk in de kelder zal in 
oktober aangebracht worden.  
  Het plaatsen van het vaste brugdeel boven de A7 zal naar verwachting in de nacht van vrijdag 
2 oktober op zaterdag 3 oktober uitgevoerd worden. De periode tussen half oktober en december 
2020 zal gebruikt worden voor het afmonteren van de brugsecties. De uiteindelijke ingebruikname van 
de brug zal in december 2020 of januari 2021 zijn.  
 
Blauwe Loper  
De brug wordt met 800 meter de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa en krijgt een opvallend 
uiterlijk. De brug bestaat uit vier brugdelen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische 
zone en het Oldambtmeer. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Robert Wicker van de provincie Groningen, via mail 
(r.a.wicker@provinciegroningen.nl) of telefoon (050-3164451). Op de website van Blauwestad vindt u 
actuele informatie en de nieuwsbrieven (https://www.blauwestad.nl/over-blauwestad/blauwe-loper). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Tobias van der Velde 
 
Projectleider Blauwe Loper 


