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Kassencomplex
wordt in twee
fasen gebouwd
Teler knipt miljoenenklus op
om sneller met productie te
kunnen beginnen
Anja van der Laan

Sexbierum | Het kassencomplex
voor tuinbouwproject Waddenglas
bij Sexbierum krijgt de goedkeuring
van welstandscommissie Hûs en
Hiem. ,,Het voldoet aan veel meer
dan de minimale eisen. Er is echt geprobeerd er iets bijzonders van te maken”, prees voorzitter Marc Visser
het ontwerp van het Amsterdamse
bureau Claessens Erdmann voor glastuinbouw met een kantoor- en ontvangstruimte bekleed met cederhout.
De vijftig hectare grond voor Waddenglas is onder voorwaarden verkocht aan het Brabantse bedrijf Friss.
Dat werd gisteren in de commissievergadering van Hûs en Hiem vertegenwoordigd door Hans Hein. Hij
meldde dat er in twee fasen wordt ge-

bouwd. Eerst wordt twintig hectare
bebouwd, zodat de productie kan beginnen en daaruit inkomsten binnenlopen. De totale bouwkosten zullen naar verwachting uitkomen op
120 miljoen euro.
Een deel van de stroom voor het
bedrijf wordt opgewekt met zonnepanelen.

De lichtuitstraling
van de kassen zal
voor minstens
99 procent worden
beperkt
De commissie wilde weten hoeveel
licht er uit de kassen zal komen. Daar
zal nauwelijks sprake van zijn, volgens
Haan. Dankzij een scherm zal de lichtuitstraling volgens hem voor ,,min-

De kantoor- en ontvangstruimte van het nieuwe complex wordt bekleed met cederhout.
Illustratie: Claessens Erdmann

stens 99 procent” worden beperkt.
,,Dat zal extra aandacht krijgen.’’
Ingrijpende verandering
Het kassencomplex wordt in beide
richtingen meer dan een kilometer
lang. Een commissielid sprak van een
ingrijpende verandering in de omgeving, maar wel een die al in het be-

stemmingsplan voor het gebied past
en volgens haar boven het niveau van
welstandsrichtlijnen uitstijgt. Een
ander commissielid prees de strakke
en subtiele lijnen in het ontwerp en
het materiaalgebruik voor het kantoorgedeelte.
Over de planning van de nieuwbouw is nog niets bekendgemaakt.

Het project Waddenglas werd ruim
tien jaar geleden opgezet door het
rijk, de provincie en de voormalige
gemeente Franekeradeel, nu Waadhoeke. Aanvankelijk was het de bedoeling om glastuinbouw te ontwikkelen op totaal 140 hectare in de regio, in drie fasen. Later is dat bijgesteld naar vijftig hectare.

