Groei Texelse Bierbrouwerij
7 februari 2018

De Texelse Bierbrouwerij groeit en op de huidige locatie lopen we over drie tot vier
jaar tegen onze grenzen aan. Dan moeten we verhuizen naar een nieuwe plek. De
gemeente wil voor ons het bedrijventerrein van Oudeschild uitbreiden zodat we daar
onze nieuwe brouwerij kunnen bouwen. Een aantal mensen heeft bezwaren tegen
de nieuwbouw. Dat is hun goed recht en wij nemen de zorgen heel serieus. Daarom
gaan we zorgvuldig te werk en nemen we alle betrokkenen mee in het proces. Op 18
juli hebben wij een voorlichtingsavond op de brouwerij georganiseerd om onze
plannen toe te lichten en met de omwonenden te spreken. Ook hebben wij met
dorpscommissie van Oudeschild gesproken en zijn er nog individuele gesprekken
gevoerd met betrokkenen. Er is ook goed overleg met de gemeente en de raadsleden
zijn op de hoogte van onze plannen.We zijn nu een kleine brouwerij en we worden
ietsje groter. Wat we willen bouwen past bij Texel, en heeft Texelse proporties.
1.We gaan in de eerste fase minder dan een kwart van het terrein bebouwen. Daar
kunnen we minstens 10 jaar mee vooruit. Er worden getallen genoemd van 350.000
hl, dat is maar een stip op de horizon. De nieuwe brouwerij bestaat niet uit één
groot gebouw, maar uit allemaal losse gebouwen met ongeveer dezelfde
bouwhoogte als ons huidige gebouw. Alleen aan de kop van het terrein is een
bouwhoogte van 15 meter gepland vanwege de hoogte van de moutsilo’s.
2. Als we op het nieuwe terrein beginnen rijden er zo’n 8 vrachtwagens per dag. Die
mogen niet door het dorp Oudeschild rijden, maar gaan via De Waal en om Den Burg
heen naar de Pontweg.
Ik vind het belangrijk dat er straks een mooie brouwerij komt die past in de
omgeving en past bij Texel. Een brouwerij waar nu ruim 60 mensen werken die voor
het overgrote deel op Texel wonen. Een brouwerij bovendien waar iedereen trots op
kan zijn en die ons de mogelijkheid geeft om mensen te laten genieten van een

Texelse Bierbrouwerĳ BV • Schilderweg 214b • 1792 CK Oudeschild - Texel • Telefoon +31 (0)222 320 325 • www.texelsbier.nl • info@texelsbier.nl
ABN AMRO 56.28.15.120 • IBAN NL11 ABNA 0562 8151 20 • BIC ABNANL2A • KvK NW-Holland 37112526 • BTW nr. NL8135.12.402.B.01

stukje Texel.

Marten van der Loeff
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