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Groningen, 27 juni 2019

Onderwerp: Landstra wordt onderdeel van Noorman Bouw- en milieu-advies

Geachte relatie,

Donderdag 20 juni is de eerste stap gezet: de adviseurs van Landstra, Bureau voor Bouwfysica,
hebben hun intrek genomen in het kantoor van Noorman Bouw- en milieu-advies om per 1 juli a.s.
samen verder te gaan onder de vlag van Noorman.

Door de overname ontstaat een solide en toekomstbestendig adviesbureau. Groot genoeg om u
deskundig en met voldoende capaciteit te kunnen adviseren binnen de vakgebieden akoestiek, bouw-
fysica, brandveiligheid, geluid en milieu. Niet te groot, waardoor we de klanten van beide bureaus nog
steeds de persoonlijke aandacht kunnen geven die u van ons gewend bent.  U kunt gewoon bij uw
eigen, vertrouwde contactpersonen terecht en de projecten blijven zonder onderbreking doorlopen.

De samenwerking en de gekozen vorm is een wens van mijzelf, Pieter Postma. De overname biedt u
als opdrachtgever meer zekerheid en kwaliteit, en het geeft mij de mogelijkheid om me volledig te
richten op het inhoudelijke en meer specifieke advieswerk.

Door de overname kunnen we onze gezamenlijke klanten meer capaciteit en een nog groter dien-
stenpakket bieden. Voor u betekent dit dat u nu ook bij ons terecht kunt voor technische onder-
zoeken inzake milieu en ruimtelijke ordening (geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid).

Voor vragen over de overname, lopende projecten en/of nieuwe projecten kunt u contact opnemen
met uw vertrouwde contactpersonen. Zij zijn u graag van dienst. Ze zijn te vinden op ons nieuwe
adres: Paterswoldseweg 808 in Groningen. U kunt ze bereiken via het algemene telefoonnummer
050 - 525 09 92 of het u bekende 06-nummer. Mailen kan natuurlijk ook. Dat kan via ons algemene
e-mailadres: info@noormanadvies.nl of de bij u bekende e-mailadressen.

We vertrouwen op een plezierige en productieve samenwerking.

Met vriendelijk groet,

Pieter Postma
Tineke Noorman
Roy Hendriks


