
Goedemiddag , 

 

Onderstaande e-mail ter info. 
 
MVG. 
 

 

 
Van:   

Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 13:59 
Aan:  

Onderwerp: FW: lekkage Pekelleiding 

 
Goedemiddag  
 
Zie nu dat ik nog een oud e-mail adres heb gebruikt 
 
Kun je alsnog je collega informeren over onderstaande 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Hoofd Laboratorium 

 
----------------------------------------- 
Frisia Zout B.V.|Lange Lijnbaan 15|8861 NW Harlingen, Nederland|Tel. 0517 492 499|  
Fax. 0517 413 311|www.esco-salt.com|E-mail frisia.zout@esco-salt.com|  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01089417|Statutair directeur:  

 
The information contained in this message and attachments, if any, is confidential and is intended 
solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or 
distribute this communication without the authority of our company. Our company is neither liable 
for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor 
for any delay in its receipt. We do not guarantee that the integrity of this communication has been 
maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. 
If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the 
sender and delete and destroy all copies. 
 
Van:   
Verzonden: maandag 29 mei 2017 16:43 
Aan:  
CC:  

 

Onderwerp: lekkage Pekelleiding 
 
Geachte , 
 
Zoals telefonisch is afgestemd hierbij een korte beschrijving betreffende de lekkage aan de 
pekelleiding bij het windmolenpark te Oosterbierum. 
 

mailto:frisia.zout@esco-salt.com%7C


Afgelopen vrijdag is geconstateerd dat er een lekkage was in een perceel nabij het windmolenpark te 
Oosterbierum. Nadat van het lekwater monsters zijn genomen is gebleken dat het een lekkage was 
aan de pekelleiding. Deze is vrijdag gemeld aan uw collega van SodM die piket dienst had. 
Hebben nog getracht om middels aannemers direct de lekkage op te sporen echter is ons niet gelukt 
een partij te vinden die dit kon uitvoeren. Hebben de pekelleiding tussen de locatie Barradeel (te 
Pietersbierum) en locatie Behtanie te Tzummarum uit bedrijf genomen en zijn vandaag begonnen 
met de voorbereidende werkzaamheden om de lekkage te kunnen opsporen. 
 
Om een zo klein mogelijk gebied te verstoren met de graafwerkzaamheden is besloten om middels 
bemaling het gebied droog te pompen zodat de grond minder terugzakt bij het graven. De leiding ligt 
op die plaats op ca 3 meter diepte vandaar deze actie. De onttrekking van grondwater is middels een 
melding aangevraagd bij het Wetterskip. Onttrokken water wordt opgevangen en teruggevoerd naar 
de locatie in Harlingen waar het teruggevoerd wordt in het proces. 
 
Nadat het gebied ontwaterd is kan begonnen worden met het opgraven van de leiding. Inmiddels 
heeft Frisia Antea gevraagd om een plan van aanpak te schrijven welke morgen aan SodM zal worden 
toegezonden. 
 
Zoals de planning nu is verwachten we as. Donderdag te starten de graafwerkzaamheden op basis 
van dit ingediende plan van aanpak. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik dit graag  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Hoofd Laboratorium 

----------------------------------------- 
Frisia Zout B.V.|Lange Lijnbaan 15|8861 NW Harlingen, Nederland|Tel. 0517 492 499|  
Fax. 0517 413 311|www.esco-salt.com|E-mail frisia.zout@esco-salt.com|  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01089417|Statutair directeur: Durk van 
Tuinen 
 
The information contained in this message and attachments, if any, is confidential and is intended 
solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or 
distribute this communication without the authority of our company. Our company is neither liable 
for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor 
for any delay in its receipt. We do not guarantee that the integrity of this communication has been 
maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. 
If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the 
sender and delete and destroy all copies. 
 
 
 

mailto:frisia.zout@esco-salt.com%7C



