
stand van zaken 
bouw- en gebiedsproces 

Hammerflier

De vraag naar drinkwater stijgt. Onder meer door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en 
bedrijven. Maar ook door klimaatveranderingen met langere periodes van droogte en hitte. Er is dus meer 
vraag naar drinkwater en door droogte is er minder grondwater in drinkwaterwinning beschikbaar. Vitens 
en de provincie Overijssel hebben daarom samen afgesproken op verschillende plekken in Overijssel te 
kijken naar mogelijkheden om meer win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren. Dit om te 
voorkomen dat er binnen enkele jaren een drinkwatertekort ontstaat.

Het Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwaterwinning kan worden 
verruimd. Vitens heeft hier een vergunning voor het winnen van maximaal 5 miljoen kubieke meter water per 
jaar. Daarvan wordt op dit moment 1,6 miljoen daadwerkelijk gewonnen. De Provincie Overijssel en Vitens 
willen de winning echter niet zomaar verruimen. In de omgeving zijn er zorgen over de gevolgen van de 
verruiming van de drinkwaterwinning. Daarom zijn er onderzoeksbureaus ingeschakeld die zorgvuldig in kaart 
gaan brengen welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, 
landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om 
eventuele effecten te voorkomen of daar maatregelen voor te nemen.

In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het gebiedsproces Hammerflier. Ook geven 
we een doorkijkje naar wat er de komende periode gaat gebeuren.
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Op 6 april 2022 hebben de Provinciale Staten van 
Overijssel een zogenoemde “Verklaring van geen 
bedenkingen” afgegeven voor de bouw van een 
nieuwe reinwaterkelder op het terrein van de 
productielocatie Hammerflier. De Staten hebben 
daarbij als extra verzoek dat de drinkwaterproductie 
in het Hammerflier niet zomaar mag worden 
uitgebreid. Daarvoor moet eerst zorgvuldig 
onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor 
huizen, natuur, waterkwaliteit en de landbouw. 
Dit om toekomstige schade aan natuur, gewassen 
en gebouwen, met passende maatregelen, zoveel 
mogelijk te voorkomen. Ook moeten opnamen 
gemaakt worden van de huidige toestand van huizen 
(nulmetingen). Besloten is dat de winning niet wordt 
uitgebreid voordat Provinciale Staten kennis hebben 
genomen van de onderzoeksresultaten.

Een reinwaterkelder is een buffer die wordt gebruikt 
om de aanvoer van drinkwater te garanderen 
tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld een warme en 
droge zomerdag. De kelder is noodzakelijk om in de 
toekomst altijd voldoende drinkwater voor de regio 
op voorraad te hebben. De watervoorraad in de 
opslagkelder komt niet alleen uit het Hammerflier. 
Ook drinkwater van bijvoorbeeld de productielocaties 
Archemerberg en Vechterweerd kan in de toekomst 
tijdelijk worden gebufferd in deze kelder. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende 
stukken liggen tot 7 juni ter inzage bij de provincie 
Overijssel, de Omgevingsdienst Twente en de 
gemeente Twenterand. 

De afgifte van de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen zal naar verwachting nog voor het 
zomerreces voor besluitvorming voorgelegd worden 
aan Provinciale Staten. 

Provinciale Staten onder voorwaarden  
akkoord met bouw reinwaterkelder



Zo’n 180 omwonenden uit het gebied Hammerflier 
waren op maandag 11 april aanwezig tijdens de 
informatiebijeenkomst van de provincie Overijssel 
en Vitens in zalencentrum De Zandstuve in Den Ham. 
Tijdens deze avond uitten verschillende aanwezigen 
hun zorgen over de gevolgen van de verruiming van 
de drinkwaterwinning. Wij vinden het belangrijk 
om omwonenden te betrekken en transparant te 
zijn over de stappen die we doorlopen. Daarom 
gaan we van start met een begeleidingscommissie, 
bestaande uit inwoners van het gebied. 

De informatiebijeenkomst werd door de aanwezigen 
volop benut om in gesprek te gaan, kritische vragen 
te stellen en op te roepen om de omgeving nog 
beter te betrekken. Meer dan 25 belangstellenden 
meldden zich aan voor de begeleidingscommissie 
Hammerflier. De begeleidingsgroep denkt onder 
andere mee over de het project en kijkt mee bij de 
aanpak van de onderzoeken, die de komende tijd nog 
moeten worden uitgevoerd. De omwonenden die zich 
voor de begeleidingscommissie hebben aangemeld 
kunnen binnenkort een uitnodigingsbrief verwachten 
voor de eerste bijeenkomst. Deze vindt voor de 
zomervakantie plaats.

Begeleidingscommissie 
Hammerflier gaat  
binnenkort van start

Binnenkort op de mat

Aangemeld voor de begeleidingscommissie?
Binnenkort ligt een uitnodigingsbrief voor de 
eerste bijeenkomst op de mat. 



We willen de periode tot de zomervakantie graag gebruiken om in gesprek te gaan met de 
begeleidingscommissie, de lopende onderzoeken af te ronden en de onderzoeken die nog op de planning staan 
samen met de begeleidingscommissie voor te bereiden. Na de zomervakantie organiseren we weer een publieke 
bijeenkomst voor alle omwonenden van het Hammerflier, waarbij we de stand van zaken op dat moment delen.

Waar staan we nu? 
We hebben onderzoeksbureaus ingeschakeld die in kaart brengen welke gevolgen het oppompen van 
meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de 
onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten en dus ook schades te voorkomen. De 
aanpak voor het Hammerflier bestaat uit de volgende stappen:

De stappen 1 en 2 bevinden zich op dit moment in de afrondende fase. De resultaten hiervan zijn belangrijke 
bouwstenen voor het onderzoek in stap 3 en verder. De begeleidingscommissie Hammerflier wordt nauw 
betrokken bij de verdere aanpak van de onderzoeken vanaf stap 3.  

Wanneer de onderzoeksresultaten uit de stappen 1 en 2 beschikbaar zijn, zullen deze met de 
begeleidingscommissie worden besproken en in de eerstkomende publieke bijeenkomst aan alle betrokkenen 
worden toegelicht.

De Belangengroep Hammerflier heeft in Provinciale Staten gevraagd om onderzoek te doen naar de eventuele 
gevolgen van klimatologische veranderingen en hoe die zich verhouden met de huidige en toekomstige 
waterwinning. Dit wordt door de provincie Overijssel meegenomen als vervolgstap.

Bouwkundige vooropnames
Eén van de zaken die voor de zomervakantie op de planning stond, was het starten van de bouwkundige 
vooropnames, oftewel het in kaart brengen van de huidige staat van gebouwen en woningen in het 
gebied. Omdat we de uitgangspunten voor deze vooropnames graag eerst willen bespreken met de 
begeleidingscommissie, starten we deze vooropnames niet eerder dan dat de begeleidingscommissie bij elkaar 
is gekomen. Dat betekent ook dat de planning van de bouwkundige vooropnames wat naar achteren schuift en 
we hier na de zomervakantie vervolg aan kunnen geven. 

Onderzoek naar 
grondwater 
(grondwatermodel, 
pompproeven)

Onderzoek 
naar bodem 
(boringen)

Onderzoek naar 
kwetsbaarheden 
(bebouwing, natuur, 
landbouw)

Onderzoek naar 
mogelijkheden om 
het effect van de 
drinkwaterwinning te 
verminderen

Zorgvuldige belangenafweging 
en besluitvorming over het wel 
of niet binnen de beschikbare 
vergunning verruimen van de 
drinkwaterwinning

Starten continue 
monitoring 
grondwater en 
gebouwen

Uitvoeren 
maatregelen 
om effecten te 
verminderen 

Indien 
goedgekeurd: 
start winning 

en doorlopende 
monitoring
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Hoe gaan we verder?



Gedeputeerden Bert Boerman en Roy de Witte  
bezoeken Hammerflier
Op maandag 23 mei brachten gedeputeerden Bert Boerman en Roy de Witte van de provincie Overijssel een bezoek 
aan Hammerflier. Zij spraken daar met de Belangengroep Hammerflier en omgeving en de Stichting Leefbaar 
Buitengebied in het Wit Kerkje in Den Ham. Beiden hebben tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten 
ingesproken en toen is afgesproken dat hier op een later moment over doorgepraat zou worden.
 
In het gesprek kwamen de zorgen over de schade aan huizen en drogere gronden naar voren. Er zijn vragen over de 
bestaande vergunningen en de onderzoeken over de mogelijke verhoging van de drinkwaterwinning. Bij deze vragen 
en zorgen voelden ze zich niet gehoord door de overheden en Vitens. In het gesprek heeft Bert Boerman benadrukt 
dat de provincie vanwege deze signalen het proces met de omgeving beter wil begeleiden. Daarom komt er een 
begeleidingscommissie die meedenkt over de inrichting van het gebiedsproces en meekijkt bij de aanpak van de 
onderzoeken die de komende tijd nog moeten worden uitgevoerd. Vanuit de stichting en belangengroep wordt ook 
deelgenomen aan deze begeleidingsgroep.
 
Na afloop van het gesprek zou het gezelschap bij enkele huizen gaan kijken, maar vanwege een flinke onweerbui was 
dat niet mogelijk. Dit wordt op een later moment nog gedaan.

Bij gesprekken aan de keukentafel en tijdens de informatiebijeenkomst op 11 april 
bleek dat een aantal bewoners van het gebied Hammerflier van mening is dat er nu al 
schade aan hun panden is ontstaan door de huidige drinkwaterwinning. 

De provincies in Nederland hebben gezamenlijk de onafhankelijke AdviesCommissie 
Schade Grondwater (ACSG) opgericht. Deze commissie beoordeelt of schade aan 
landbouw, bos, natuur of gebouwen is ontstaan door het onttrekken van grondwater of 
door andere (natuurlijke en/of bouwkundige) oorzaken. Als deze commissie oordeelt 
dat er sprake is van schade en dat (een deel van de schade) daadwerkelijk door 
drinkwaterwinning is ontstaan, dan vergoedt Vitens het schadebedrag dat door de 
ACSG wordt vastgelegd.

Alle omwonenden, die vermoeden schade te hebben door de huidige 
drinkwaterwinning, kunnen via Rini Bulterman van de Provincie Overijssel een 
aanvraag tot onderzoek indienen bij de ACSG. Het mailadres van de heer Bulterman is: 
r.bulterman@overijssel.nl. 

Nu schade?  
Meld het bij de 
provincie



Meer informatie over de drinkwaterwinning in het Hammerflier vindt u op www.vitens.nl/hammerflier. Hier 
is ook een overzicht te vinden met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? 
Of heeft u vragen over het onderzoek naar de verruiming van de drinkwaterwinning in het Hammerflier? 
Neem dan contact op met ons via het e-mailadres hammerflier@vitens.nl.

Heeft u vragen over de bouw van de reinwaterkelder? Neem dan contact op met omgevingsmanager 
Annelies Tigchelaar, tel. 06-22279011. E-mailen kan ook naar hammerflier@vitens.nl 

We streven ernaar om deze nieuwsbrief zo veel mogelijk digitaal te versturen. 
Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet per post, maar per e-mail 
ontvangen? Stuur dan een mail o.v.v. ‘aanmelden digitale nieuwsbrief’ naar 
hammerflier@vitens.nl. U ontvangt de volgende nieuwsbrief dan in uw e-mail.

Wij hebben geprobeerd deze nieuwsbrief zo volledig mogelijk te verspreiden. 

Mocht u onverhoopt toch deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen, of 
iemand kennen die deze niet heeft ontvangen, dan kunt u zich melden via het 
mailadres: hammerflier@vitens.nl. 

Vragen of meer informatie?


