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Tigchelaar, Annelies

Van: Noardburgum <Noardburgum@vitens.nl>
Verzonden: donderdag 4 november 2021 09:42
Onderwerp: Update ontwikkelingen productiebedrijf Vitens Noardburgum

Beste leden van de klankbordgroep,  
 
Begin dit jaar spraken wij elkaar tijdens de digitale bijeenkomst over de ontwikkelingen van ons 
productiebedrijf in Noardburgum.  
Inmiddels zijn wij verder gegaan met het uitwerken van de plannen. De locatie waar de nieuwbouw 
moet gaan komen krijgt definitievere vormen.  
 
Wat we nu al weten is dat hiervoor een deel van het bosperceel op het terrein zal moeten wijken. Het 
gaat om +/- 15.000m2. Daarnaast moeten we in een deel van het gebied oude leidingen weghalen. 
Ook op deze plek worden de bomen gekapt om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het grote 
verschil is dat hier direct bomen worden herplant. Dit gaat om +/- 4.000 m2 bos. Uiteraard stemmen 
wij dit af op officieel niveau met de provincie en gemeente.  
 
Het gaat om het stuk bos zoals aangegeven op de kaart hieronder, om +/- 19.000 m2 bos.  
 

 
 
Nu is dat een aardige oppervlakte. Wij zullen een deel van het hout gebruiken om het terrein 
natuurvriendelijker in te richten zoals met het aanbrengen van houtrillen. Maar verder zal er nog veel 
hout over zijn en hiervoor zoeken wij een bestemming.  
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Hebben jullie een creatief idee hiervoor (niet zijnde hout voor de houtkachel)? Wij horen het graag 
uiterlijk vrijdag 12 november. Je mag reageren op deze e-mail of je kunt mij direct even bellen. Dan 
kunnen wij deze ideeën ook meenemen in de gesprekken met de provincie en gemeente. Het kappen 
zelf willen wij deze winter (eind 2021, begin 2022) gaan doen.  
Daarnaast zullen wij dit bosperceel compenseren op andere percelen rondom de nieuwe locatie. Wij 
zijn voornemens om dat op deze in rood aangegeven percelen te gaan doen. 
 

 
 
Als hier vragen of opmerkingen over zijn dan horen wij het graag. Tot zover deze update, als er weer 
meer nieuws is komen we bij jullie in de lucht.  
 
      

 
Met vriendelijke groet, 
 
Annelies Tigchelaar  

 

 Projectgebonden Omgevingsmanager O&A  

 

 
Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 
Werkdagen maandag t/m donderdag 
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