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Geachte heer/mevrouw, 

 

Omdat het aantal warme dagen toeneemt, stijgt de vraag naar drinkwater. Bovendien worden 

op veel plekken dorpen en steden uitgebreid, waardoor de vraag ook groter wordt. Om in de 

toekomst overal voldoende drinkwater beschikbaar te houden investeert Vitens in 

verschillende projecten. Eén daarvan is het Hammerflier (gemeente Twenterand). Op dit 

moment is onderzoek gaande naar de mogelijkheden om de waterwinning in het Hammerflier 

uit te breiden. Vitens brengt de effecten hiervan in beeld en bedenkt samen met de omgeving 

oplossingsrichtingen om mogelijke effecten te verkleinen. 

 

Eén van de onderdelen van deze onderzoeken is het uitvoeren van pompproeven. Hierbij 

wordt met tijdelijke installaties een deel van de waterwinning nagebootst. Deze proeven zijn 

nodig om te bepalen wat de beste plekken zijn om nieuwe waterwinputten aan te leggen. In 

onze brief van 28 oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over de start van deze 

werkzaamheden, in deze brief informeren wij u over het vervolg van de werkzaamheden die 

plaatsvinden in uw woonomgeving. 

 

In de afgelopen weken zijn op vier locaties in het gebied nieuwe winputten aangelegd. De 

aannemer Haitjema heeft de werkzaamheden hiervoor bijna afgerond en zal begin januari het 

restant van de werkzaamheden afronden. Voor u zijn deze werkzaamheden waarschijnlijk 

zichtbaar geweest door diverse transportbewegingen in het gebied en de aanwezigheid van 

materiaal en rijplaten op de diverse percelen. Dit deel van de werkzaamheden is nu afgerond, 

behalve op het bovenste perceel aan de Oudelaarsweg. Op deze locatie worden in week 1 van 

2022 nog afrondende werkzaamheden voor de boring uitgevoerd. 

 

In de eerste week van januari 2022 starten wij met het tweede onderdeel van de 

onderzoeken. Het bedrijf Logisticon begint dan met het opbouwen van proefinstallaties op het 

onderste perceel aan de Oudelaarsweg en het perceel aan Hammerflier. De proefinstallaties 

bestaan uit een serie dichte containers met meetapparatuur en open containers met een 

tijdelijke zuiveringsinstallatie voor het grondwater dat wij ten behoeve van de proeven 

oppompen. Het gezuiverde water wordt vervolgens via buizen geloosd in de omliggende 

watergangen. Vitens heeft voor deze lozing een vergunning vanuit waterschap Vechtstromen 

gekregen. 

 

In week 2 starten wij vervolgens met de daadwerkelijke proeven aan de winputten op de 

eerste twee percelen. Deze proeven duren ongeveer vier weken. Na deze vier weken 
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verplaatst Logisticon de proefinstallaties naar het bovenste perceel aan de Oudelaarsweg en 

het perceel bij de Kolenmieten. Vervolgens worden ook hier in een periode van ongeveer vier 

weken de proeven uitgevoerd, waarna Logisticon de apparatuur verwijderd. Na alle 

werkzaamheden blijven enkel de nieuw geboorde winputten achter in het terrein. Deze worden 

niet aangesloten op de huidige productielocatie, maar afgedekt met een stalen koker.  

 

De rode stippen op de kaart geven de locaties van de pompputten- en -proeven weer. 

 

 

Op de website van Vitens: https://www.vitens.nl/over-water/projecten/projecten-productielocatie-

hammerflier, is meer informatie te vinden over de projecten op onze productielocatie Hammerflier. 

 

Heeft u vragen aan Vitens over dit project dan kunt u contact opnemen met Annelies Tigchelaar, 

telefoonnummer 06-22279011. Ook kunt u een e-mail sturen naar: Hammerflier@vitens.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Annelies Tigchelaar 

Projectgebonden Omgevingsmanager 

https://www.vitens.nl/over-water/projecten/projecten-productielocatie-hammerflier
https://www.vitens.nl/over-water/projecten/projecten-productielocatie-hammerflier
mailto:Hammerflier@vitens.nl

