
 

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

 

4e informatiebrief Vitens – september 2019 

Onderzoek waterwinning Luxwoude 

4e informatiebrief 
Hierbij ontvangt u de 4e informatiebrief. Via informatiebrieven houden we u op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen. Ook kunt u onze projectpagina bezoeken op www.vitens.nl/waterwinningfriesland. 
 
M.e.r.-procedure gestart en grondwatermodel gereed 
Door Vitens is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de waterwinning Luxwoude in procedure gebracht. In 
deze notitie is het voornemen beschreven om op deze locatie 6,5 miljoen m3/jaar grondwater te winnen.  
De komende tijd wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld, waarin alle mogelijke milieueffecten van het 
initiatief in beeld worden gebracht. Ook is beschreven waar het milieuonderzoek zich op zal richten en welke 
alternatieven in beschouwing worden genomen. De notitie heeft ter visie gelegen en de Commissie m.e.r. heeft 
advies uitgebracht. Dit advies kunt u vinden op www.commissiemer.nl. In dit advies wordt ook ingegaan op de 
tijdens de inspraak ingediende zienswijzen. Het MER zal te zijner tijd ook door ons worden gepresenteerd op een 
informatieavond en zal ter visie worden gelegd. Hierop kunt u dan ook uw zienswijzen kenbaar maken.  
Om de effecten van de grondwaterwinning op de grondwaterstanden en -stroming in beeld te brengen is door 
Adviesbureau Sweco een nieuw grondwatermodel gebouwd. Met het model wordt de invloed van de winning op 
de grondwaterstanden berekend en kunnen daarna de verwachte effecten op landbouw en natuur worden 
bepaald. Deze effecten zullen in het MER worden beschreven en gepresenteerd.  
 
 
 

Informatieavond voor de agrarische sector  
Op woensdag 16 oktober a.s. wordt in het Dorpshuis van Langezwaag van 20.00 uur – ca. 22.30 uur een 
informatieavond gehouden voor de agrarische sector over de waterwinning Luxwoude. De informatieavond is 
bedoeld voor de praktiserende agrariërs, die gronden in gebruik hebben in de directe omgeving van de 
voorgenomen waterwinning. De avond is nauw overleg met vertegenwoordigers van LTO Noord georganiseerd. 
Het winnen van grondwater en het beschermen van de bronnen raakt mogelijk aan de belangen van de 
agrarische bedrijven in dit gebied. Dus volop reden voor de agrariërs om hun licht op te steken over de plannen.  
Vitens heeft de grondeigenaren binnen het invloedsgebied (het gebied waar nu grondwaterstandverlagingen zijn 
berekend) in beeld gebracht en zal een persoonlijke uitnodiging toezenden. Door Vitens zal een uitgebreid 
meetnet met monitoringspunten worden ingericht om de effecten van de grondwaterwinning op de omgeving 
in beeld te brengen. Hiermee willen we de situatie voor de waterwinning, de zogenaamde nulsituatie, goed 
vastleggen. Er kunnen dan meerdere jaren zogenaamde nulmetingen worden uitgevoerd, waardoor een goed 
beeld ontstaat van de onbeïnvloede situatie. Omdat er verlagingen van de grondwaterstand zijn berekend die 
mogelijk tot droogteschade op de landbouwgronden kan leiden na ingebruikname van de waterwinning, wordt 
vanaf dit jaar gestart met het ontwerp en de inrichting van een grondwatermonitoringmeetnet en de uitvoering 
van een gedetailleerde bodem- en grondwaterkartering. Dit onderzoek zal worden verricht door adviesbureau 
Aequator Groen & Ruimte, dat veel ervaring heeft op dit gebied. Dit onderzoek is van groot belang voor de 
agrariërs, omdat het de basis vormt voor een op te stellen droogteschaderegeling. Het onderzoek kan uiteraard 
alleen in samenwerking met, en na toestemming van de agrariërs om hun gronden te betreden, wordt 
uitgevoerd. Op de avond zal het onderzoek door Aequator uitgebreid worden toegelicht. Voor meer informatie 
over de avond of om na te gaan of deze avond voor u van belang is, kunt u contact opnemen met Feike 
Bonnema van Vitens (06-53817465). U kunt zich nu al per email aanmelden voor de avond via onderstaand 
emailadres. 
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