
 

Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met Feike Bonnema, omgevingsmanager van dit 
project (per email: waterwinningfriesland@vitens.nl of telefonisch: 06-53817465). 
 

2e informatiebrief Vitens – november 2018 

Onderzoek waterwinning Luxwoude 

 “Begeleidingscommissie Waterwinning Luxwoude” gaat van start 
In verband met de positieve onderzoeksresultaten van de pompproef gaat Vitens verder met de 
voorbereidingen om te komen tot een waterwingebied en productielocatie op de onderzoekslocatie. De 
eerste stap die hiervoor nu wordt gezet, is het opstarten en doorlopen van de m.e.r.-procedure. Dit 
gebeurt door het indienen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij bevoegd gezag. Er zal uitgebreid 
m.e.r.-onderzoek plaatsvinden naar de effecten van de voorgenomen grondwaterwinning op de omgeving. 
Het milieueffectrapport (MER) zal dienen ter onderbouwing van de vergunningaanvraag in het kader van 
de Waterwet, die Vitens t.z.t. zal indienen. Het gehele onderzoeksproces wordt begeleid door de 
Begeleidingscommissie Waterwinning Luxwoude, die onlangs is opgericht. De begeleidingscommissie 
speelt een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van alle betrokkenen. In deze commissie 
hebben zitting Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Opsterland, LTO, SBB, Plaatselijk Belang 
Luxwoude en twee agrariërs uit de directe omgeving. Namens Plaatselijk Belang Luxwoude heeft de heer F. 
van Aperloo zitting in de commissie. Namens de agrarische sector vanuit LTO Noord zijn de heren E. 
Zandvliet en K. Hemminga bereid gevonden aan de commissie deel te nemen. 
Als de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie wordt gelegd, zullen we u hier via een nieuwsbrief over 
informeren, zodat u hierop formeel uw reactie kunt geven. 

2e informatiebrief 
Hierbij ontvangt u de 2e informatiebrief. Via informatiebrieven willen we u op de hoogte houden van de meest 
recente ontwikkelingen. Ook kunt u onze projectpagina bezoeken op www.vitens.nl/waterwinningfriesland. 
 
 Grondwater geschikt voor drinkwaterproductie 

Op basis van de resultaten van het boorwerk en de 
uitgevoerde pompproef heeft Vitens geconcludeerd dat de 
huidige locatie veelbelovend is om een nieuwe waterwinning 
te stichten. Het boorwerk heeft aangetoond dat in de bodem 
een goed doorlatend zandpakket wordt aangetroffen op een 
diepte van circa 50 – 100 meter. Dit zandpakket bevat veel 
zoet water en is uitermate geschikt voor waterwinning. Op 
grotere diepte zijn kleilagen aangetroffen, waardoor er geen 
gevaar is voor verzilting van de potentiele winning. Ondiep in 
de bodem is keileem aangetroffen, echter niet overal. De 
aanwezigheid van keileem is van belang, omdat keileem de 
grondwaterstandsverlagingen van de grondwaterwinning 
verminderd. De pompproef heeft geduurd van mei t/m juli. 
Tijdens de proef is ongeveer 150.000 m3 grondwater 
opgepompt. De resultaten van de pompproef worden verder 
uitgewerkt in het komende m.e.r.-onderzoek (zie hieronder). 
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