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Behandeld door Annelies Tigchelaar Datum 28 oktober 2021  

Doorkiesnummer 06-22279011 Email hammerflier@vitens.nl 

Ons kenmerk Ontwikkelingen Hammerflier Uw kenmerk Omgeving Bakkersweg 5 Den Ham 

Onderwerp Aankondiging pompproef 

 

 

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 

deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, die gaan plaatsvinden in uw 

woonomgeving. 

 

Binnenkort worden in de nabijheid van ons drinkwaterproductiebedrijf aan de Bakkerweg 5, 

vier pompputten aangelegd door Grondboorbedrijf Haitjema BV.  

 

Vanaf maandag 22 november 2021 (week 46) wordt begonnen met het boren van de putten 

voor de pompproeven. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden rijplaten aangelegd op de 

percelen. De eigenaren van de desbetreffende percelen worden door Vitens aanvullend 

ingelicht. Per winput is de aannemer ongeveer drie weken bezig zijn, op werkdagen tussen 

circa 6.00 en 18.00 uur. 

 

Er wordt gewerkt met apparatuur, die zo min mogelijk geluid produceert. Desondanks kan 

tijdens werkdagen enige geluidsoverlast worden ondervonden van de boorwagen. Daarnaast is 

er wat extra verkeer voor de aan- en afvoer van materialen. Omdat de dagen korter worden, 

is er sprake van verlichting op de plekken waar gewerkt wordt.   
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Na het boren en schoonspoelen van de 

putten worden deze tijdelijk afgesloten. In 

januari 2022 hervat Haitjema de 

werkzaamheden en beginnen de 

daadwerkelijke pompproeven. Hierbij wordt 

de winning van water op nieuwe plekken 

nagebootst, inclusief zuiveren. Ook wordt het 

opgepompte water ter plekke weer op de 

watergangen geloosd. De pompproeven 

duren circa vier weken per put. Op 

onderstaande kaart wordt met rode stippen 

de locaties van de pompproeven 

aangegeven. 

 

 

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 
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