
Om de drinkwaterlevering van Friesland 
voor de toekomst veilig te stellen, is een 
renovatie en nieuwbouw op de produc-
tielocatie Noardburgum noodzakelijk.  

De vraag naar schoon en betrouwbaar 
drinkwater in de provincie Friesland neemt 
toe. Het productiebedrijf Noardburgum, 
het op één na grootste productiebedrijf 
van Vitens, vervult hierin een essentiële 
rol. Het grondwater uit Ritskebos, Garijp, 
Nij Beets en Noardburgum komt hier 
samen en wordt gezuiverd tot drinkwater.

Nieuwbouw en renovatie 
De werking van de huidige zuivering, de 
pompinstallaties en de gebouwen vermin-
dert. En de kosten voor het onderhoud 
nemen toe. Ook staan wij voor een uitda-
ging: de kwaliteit van het grondwater ver-
slechtert door de verzilting van de Friese 
bodem. Verzilting betekent dat het zoutge-

halte van het grondwater toeneemt. Hier-
door is het steeds moeilijker om voldoende 
water met een goede kwaliteit te leveren. 
Wij werken daarom aan een efficiëntere 
zuiveringstechniek. Waardoor wij beter het 
zout kunnen filteren.

Werken aan het nieuwe ontwerp
Het project zit in de voorbereidende fase. 
Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp 
voor de nieuwe zuiveringsinstallatie. De 
bouw hiervan start in 2023. In 2026 moet 
de nieuwe zuiveringsinstallaties volledig 
in bedrijf zijn. Daarna worden de huidige 
zuiveringsgebouwen gesloopt. En we 
richten het terrein ‘natuurlijk’ in. Zodat het 
bijdraagt aan de kwaliteit van de leefom-
geving. De vervanging van de distributie-
pompen ronden we al af voor de zomer van 
2024. Hierdoor is de levering van water 
naar de klant weer voor de toekomst 
gegarandeerd.
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Quatrebras
Vitens gaat vanaf eind maart 2021 
beginnen met het vervangen van alle 
drinkwaterleidingen tussen het kruis-
punt Quatrebras en Noardburgum. De 
werkzaamheden starten aan de kant 
van Quatrebras. Langs de noordelijke 
parallelweg zijn de werkzaamheden 
het meest merk- en zichtbaar. Als de 
werkzaamheden klaar zijn sluit Vitens de 
huizen op dit deel aan op deze nieuwe 
leiding. Hiervoor moet het water tijde-
lijk worden afgesloten in uw woning of 
bedrijf. Bewoners worden minimaal één 
dag van tevoren door Vitens geïnfor-
meerd met een kaartje in de brieven-
bus. Vitens neemt contact op met de 
omliggende bedrijven om de tijdelijke 

waterafsluiting af te stemmen. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door de 
firma Hak. 

Afvoerleiding voor kalkhoudend- 
en brak water
Halverwege maart legt Vitens een 
leiding aan voor het afvoeren van kalk-
houdend- en brakwater uit het drinkwa-
terproces. Dit water zal worden vervoerd 
naar de Kuikhornstervaart. Dit gehele 
proces is door Vitens afgestemd met 
het Wetterskip Fryslân. De firma Verkley 
voert deze werkzaamheden voor Vitens 
uit. 

Vragen over de werkzaamheden bij 
Quatrebras of de leidingaanleg? 
U kunt contact opnemen met Peter 
Mulder: 06-10471418 of Nico Gaal:
06-51158859 van Vitens.

Andere projecten 
rondom Noardburgum

Uitnodiging klankbordgroep  
Vitens wil u graag bij de plannen van 
de productielocatie betrekken door 
middel van een klankbordgroep. Dit 
is een groep van direct belangheb-
benden, inclusief Vitens, die een 
aantal keer bijeenkomt gedurende 
het project. Hierin kunnen meningen, 
inzichten en kansen worden gedeeld 
over de nieuwbouw en renovatie in een 
gezamenlijk gesprek. Wij horen graag 
of u hieraan mee wilt doen en welke 
toegevoegde waarde u kunt brengen. 
U kunt zich opgeven voor 2 april 2021 
via noardburgum@vitens.nl. 

Meer informatie
Heeft u vragen over deze brief dan kunt 
u contact opnemen met Annelies Tigchelaar 
(06-22279011) en via noardburgum@vitens.nl.
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