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Betreft : Verslag werkgroep natuur  

Datum : 8 juli 2021 19.30 – 21.00 uur 

 

Agenda 

• Aftrap en voorstelronde 

• Laatste stand van zaken 

• Inventarisatie ideeën natuur  
• Rondvraag 

 

Om 19.30 wordt iedereen welkom geheten bij de klompenmakerij van Scherjon. Er is 

een korte voorstelronde. Daarna ligt Vitens de ontwikkelingen toe op de locatie.  

 

Er worden enkele impressies getoond van het nieuw te bouwen productiebedrijf. Dit 

ontwerpproces is nog in ontwikkeling en wordt nog niet verder gedeeld.  

 

Maar dit geeft de werkgroep ten aanzien van de natuur een idee hoe het er ongeveer uit 

komt te zien qua volume en hoogte.  

 

Daarna worden alle ingebrachte punten besproken in de groep.  

 

 

Zwaluwenwand & plek voor ijsvogels:  wordt uitgezocht wat past binnen het 

beheerplan ecologie op locatie 

 

Zicht op nieuw gebouw laten “wegvallen in de omgeving”. Wellicht 

smalle hoge beplanting vlak voor de gevels of 

gevelbegroeiing. Kansen voor de keuze in 

insecten-, vleermuis- en vogelvriendelijke 

soorten 

 

Inzaaien van inheemse planten:  wordt uitgezocht wat mogelijk is. Vitens kijkt 

in de archieven naar de plannen Zonderwijk en 

de ‘werkgroep biodiversiteit Noardburgum’ wordt 

uitgenodigd om met de plannen mee te kijken en 
denken  

 

Wilgenbos op vrijkomend perceel: wordt uitgezocht wat past binnen het 

beheerplan ecologie op locatie, er is veel 

enthousiasme voor het idee om van de wilgen 

op termijn “Vitens – Noardburgum” klompen 

te maken  

 

Herbestemming gebouw: in verband met het toegangsbeleid op locatie 

is dit niet haalbaar 

 

Kunstwerk herplaatsen i.c.m. educatie: wordt nader uitgezocht wat mogelijk is, 

wellicht in combinatie met een mooie doorkijk 

op het terrein  

 

Nachtbeleving handhaven:   wordt meegenomen in het ontwerpproces 

 

Fruitbomen/pluktuin:  in verband met het toegangsbeleid op locatie 

is dit niet haalbaar 
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Samenwerking met vogelwerkgroep: Plaatsen van extra nestkasten, inzet op 

biodiversiteit, vogels tellen. Connectie tussen 

ecoloog, terreinbeheerder en vogelwerkgroep 

is gelegd.  

 

Corridor/migratieroute tussen het terrein waterwingebied 

Noordbergum en het Toutenburgbos in 

combinatie met het ontwikkelplan voor de 

Klaas Piersreed in afstemming met het gebied 

van de pingo van staatsbosbeheer 

 
 

Hannes Scherjon wordt bedankt voor zijn gastvrijheid.  


