Nieuwsbrief Blauwe Loper
Geachte bewoners,
De provincie Groningen, de gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad werken al enige tijd aan
de plannen van de Blauwe Loper: de brug voor fietsers en voetganger die het centrum van
Winschoten en Blauwestad met elkaar verbindt. In deze nieuwsbrief leest u hoe ver we zijn en wat de
volgende stappen worden.
In april 2017 heeft Provinciale Staten een positief besluit genomen over het ontwerpen van de Blauwe
Loper. Het projectteam Blauwe Loper - bestaande uit mensen van de gemeente Oldambt, de provincie
Groningen, en projectbureau Blauwestad - is daarna begonnen met de voorbereidingen voor de
aanbesteding.
Er is nu nog geen ontwerp van de Blauwe Loper. Wij vragen de aannemers die inschrijven op de
aanbesteding namelijk om ook een schetsontwerp te maken. De aanbesteding loopt inmiddels. In het
voorjaar van 2018 selecteren wij de aannemer met het beste ontwerp. Dit ontwerp kunnen wij dan aan
u presenteren.
De Blauwe Loper wordt met 800 meter de langste fietsbrug van Europa en moet een opvallend uiterlijk
krijgen. De brug bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de
ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar
zodat er ook schepen met een staande mast kunnen varen.
In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute, via de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er
een aansluiting op het Stadspark in Winschoten. De doorvaarthoogte onder de Blauwe Loper op het
Oldambtmeer is 3,75m. Langs de vaargeul komen tijdelijke ligplekken zodat zeilboten daar hun mast
kunnen strijken. Ter hoogte van Oostereinde kunnen fietsers via een fietstrap op de Blauwe Loper
komen.
Planning in grote lijnen
 najaar 2017
-Aanbesteding: welke aannemer gaat aan de slag met het maken van het
ontwerp en de bouw van de brug?
 voorjaar 2018 - Start voorbereidingen: uitwerken van het ontwerp door de aannemer,
tekening en berekening.
 voorjaar 2019 - Start van de bouw van de Blauwe Loper.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Betsema van de provincie Groningen,
(m.l.betsema@provinciegroningen.nl, tel 050-3164036). Op de website van Blauwestad vindt u
actuele informatie en de nieuwsbrieven (https://www.blauwestad.nl/over-blauwestad/blauwe-loper).
Met vriendelijke groet,

Reinder Lanting
Projectleider Blauwe Loper

