
 

meerdere boorstellingen. Het boorwerk is gepland voor de periode maart t/m 
april. Na het boorwerk zal de verdere voorbereiding van de pompproef 
plaatsvinden. Het proefpompen zelf is gepland voor de periode mei t/m juni. 
Tijdens de aan- en afvoer van materieel door de aannemer kan enig overlast 
ontstaan. Van de pompproef zelf zult u geen last ondervinden. We streven 
ernaar u in het derde kwartaal van 2018 op de hoogte te stellen van de 
resultaten van de proef. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen 
met Ate Oosterhof /geohydroloog /projectleider pompproef (06-53334397) 
en Herman Sluiter/begeleiding boorwerk namens Vitens (06-51180944) of zie 
op onze projectenpagina.  
 
Essentaksterfte en boskap op Staatsbosbeheerterrein 

De aanwezige essen op het terrein van Staatsbosbeheer aan de Hegedyk zijn 
getroffen door de agressieve essentaksterfte. De es wordt overal in Nederland 
in een steeds hoger tempo aangetast door deze ziekte. De essen op het 
terrein zijn kort geleden gerooid. De afvoer van het essenhout zal 
plaatsvinden over de rijplatenbaan, die door Vitens wordt aangelegd i.v.m. 
het pompproefonderzoek. Zodoende kan werk met werk worden gemaakt. 
 

Informatiebrief Vitens - 19 maart 2018 

Onderzoek waterwinning Luxwoude 

Toezending informatiebrieven  
Hierbij ontvangt u de eerste informatiebrief van Vitens over het pompproefonderzoek dat zal worden 
uitgevoerd op de potentiële nieuwe winlocatie, die is gelegen op het terrein van Staatsbosbeheer (SBB) aan de 
Hegedyk bij Luxwoude. Via informatiebrieven willen we u op de hoogte houden van de meest recente 
ontwikkelingen. 
 

Terugkoppeling naar aanleiding van informatieavond  
Op 8 februari jl. organiseerde Vitens samen met de Provincie Fryslân een informatieavond in het Dorpshuis ‘t 
Trefpunt in Luxwoude. Meer dan 100 geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. De avond startte met een 
plenair gedeelte waarin de Provincie Fryslân een toelichting gaf op het Provinciaal drinkwaterbeleid en Vitens 
meer vertelde over de achtergrond van de zoektocht naar een nieuwe winning. Daarna konden de aanwezigen 
op drie onderwerpen (de pompproef, hydrologische effecten en het proces na de pomproef) nadere 
informatie inwinnen en vragen stellen. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld die door de Provincie 
en Vitens zijn beantwoord. De vraag die tijdens de informatieavond niet goed kon worden beantwoord is: 
“Hoe wordt omgegaan met eventueel gecombineerde bodemdalingseffecten van gas- en waterwinning als de 
waterwinning er daadwerkelijk komt?”. Vitens heeft hier nadere informatie over ingewonnen. Voor het 
antwoord op deze en andere vragen verwijzen we u naar onze projectenpagina: 
www.vitens.nl/waterwinningfriesland of u kunt contact opnemen met F.D. Bonnema/omgevingsmanager 
(waterwinningfriesland@vitens.nl of telefonisch: 06-53817465). 
 
Het maken van de pompput en waarnemingsputten gaat van start 

In de week van 19 maart wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de pompproef. Er 
worden een pompput en diverse waarnemingsputten gemaakt op het terrein van Staatsbosbeheer en in de 
directe omgeving daarvan. Direct betrokken agrariërs en omwonenden zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Iets 
verder weg aan de Lúkster Heawei in Luxwoude en de Hegedyk in Langezwaag zullen op terrein van Staatsbos-
beheer ook nog twee waarnemingsputten gemaakt worden. Er zal tegelijkertijd worden gewerkt met 
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