
Werkzaamheden caverne HL-K Heiligerlee; ook wel ‘stikstofopslag Meidoornlaan’ 

Op 23 juli 2020 ontving de voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied/Zuiderveen, 

Harm Vos, de onderstaande mail van dhr. Erwin Mollink, Director Large Projects van de Gasunie. 

Ik heb destijds toegezegd de stichting bewonersbelangen Lanengebied/Zuidveen op de hoogte 
houden van ontwikkelingen die spelen bij de caverne HL-K te Heiligerlee. 
Zoals u weet heeft het gewijzigde opslagplan van de caverne en de omgevingsvergunning (milieu en 
bouw) tbv de werkzaamheden op de caverne afgelopen periode de inspraakprocedure doorlopen. Wij 
hebben intussen van het ministerie EZK de bevestiging dat het opslagplan goedgekeurd is en de 
omgevingsvergunning verstrekt zal worden.   
 
De geplande werkzaamheden zullen binnenkort van start gaan. 
Allereerst zal er enig snoeiwerk plaatsvinden op het caverneterrein en langs de toegangsweg naar het 
caverneterrein. 
Vanaf 3 augustus zal onze aannemerscombinatie ( A. HAK en Visser&Smit Hanab) mobiliseren en 
starten met werkzaamheden.  Allereerst een keet plaatsen en het werkterrein inrichten op de 
caverne; in september/oktober zullen de fundaties voor de vloeistofvanger en prefab noodgenerator-
gebouwtje worden gerealiseerd. Dit zal met een kleine ploeg gebeuren. De fundatiepalen worden 
geschroefd en niet geheid om trillingen/lawaai te vermijden. 
Begin december staat gepland dat met speciaal transport de vloeistofvanger wordt aangevoerd en de 
mobiele kraan om dit vat op zijn fundatie te hijsen. 
Onze medewerkers zullen de direct omwonenden informeren over de werkzaamheden en transporten 
en zullen telefoonnummers van contactpersonen (Gasunie en aannemer) verstrekken. 
Gedurende de werkzaamheden zullen we in contact proberen te blijven met de directe omwonenden. 
De aannemer heeft opdracht bij de werkzaamheden zo goed mogelijk de leefomgeving te ontzien.   
 
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen heeft, aarzel niet 
ze mij te stellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Erwin Mollink 
Director Large Projects 
N.V. Nederlandse Gasunie 

Large Projects 
Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. 
 
 


