Drinkwaterwinning en
kanaal Almelo-de Haandrik
Zoals aangegeven heeft het winnen van grondwater voor de productie van drinkwater effecten op de grondwaterstand. Met
de huidige beschikbare informatie en kennis verwacht Vitens dat uitbreiding van de winning in het Hammerﬂier geen effecten
heeft op de percelen langs kanaal Almelo-De Haandrik, ruwweg tussen de Kolemieten en Geerdijk. Bovengenoemde onderzoek
(boringen en bodemscans) zijn bedoeld om goed in beeld te brengen of de huidige informatie klopt. Dan weten wij ook of onze
verwachtingen kloppen dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn.

Meer informatie volgt

Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de
bewoners in en rondom het wingebied nader door ons
geïnformeerd. Dit vindt ergens in de tweede helft van
dit jaar plaats. Mocht u als kanaalbewoner nu al vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Gert van der
Scheer, tel. 06-30868543 of via hammerﬂier@vitens.nl.
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Mensen douchen vaker, vullen zwembaden en sproeien de tuin.
De vraag naar drinkwater stijgt. Naast waterbesparing door
producent en consument, moet er meer drinkwater worden
geproduceerd. Omdat de vergunde capaciteit van Hammerﬂier
nog niet volledig wordt benut, is Vitens van plan om in het
Hammerﬂier meer drinkwater te gaan maken. In de toekomst
ruim twee keer zoveel als nu. Provincie is bevoegd gezag en
is akkoord met de uitbreiding op deze locatie.
Om dit mogelijk te maken wil Vitens het productiebedrijf Hammerﬂier
(Bakkersweg 5) uitbreiden en in het gebied een aantal pompen bijplaatsen.
Verder bouwt Vitens een grote voorraadkast (een reinwaterkelder), zodat
drinkwater ook tijdelijk kan worden opgeslagen voor piekmomenten. Voor een
goede verdeling van drinkwater over de regio, wordt ook een transportleiding
aangelegd tussen Hammerﬂier en de productielocatie in Wierden.
Met deze maatregelen wil Vitens de drinkwatervoorziening
in de regio Twente voor de toekomst borgen.
In deze nieuwsbrief staat meer informatie over
het bouw- en gebiedsproces.

Laatste nieuws bouw reinwaterkelder
en aanleg transportleiding
Begin dit jaar hebben we met de direct omwonenden
gesproken over de bouw en de uitstraling van de nieuwe
reinwaterkelder op het terrein van de huidige productielocatie in het Hammerﬂier. Hierbij zijn diverse aandachtspunten
en zorgen gedeeld. De opslagkelder voor drinkwater wordt 30
bij 40 meter en steekt ruim 4 meter boven het maaiveld uit.
De ruimtelijke impact wordt zo klein mogelijk gehouden door
een smalle gevel aan de kant van de Bakkersweg te maken.
Ook wordt de gevel voorzien van hoogwaardig natuurlijk
materiaal. Bovendien krijgt de kelder een gedeeltelijk groene
uitstraling door er hellingen met gras tegenaan te leggen.

Aannemer bekend

Transportleiding

De route van de transportleiding naar Wierden is inmiddels
ook bekend. Het tracé bevindt zich vrijwel geheel op openbare grond van de betrokken gemeenten. Met enkele particuliere eigenaren wordt op dit moment nog overleg gevoerd. Dit
tracé heeft de voorkeur, maar wordt verder uitgewerkt door
de geselecteerde aannemer. Dat is bouwbedrijf Heijmans.
Zij gaan de transportleiding aanleggen. Als de aanleg buiten
begint, wordt tijdig met alle omwonenden contact gezocht
om te bespreken welke veiligheidsmaatregelen worden
genomen en wanneer eventueel inritten en dergelijke
tijdelijk worden afgesloten.

Voor de bouw van de reinwaterkelder is bouwbedrijf Van Hattum en Blankevoort (VHB) gecontracteerd. Zij zijn inmiddels
bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We zijn op dit
moment nog in afwachting van de benodigde vergunningen
van de gemeente Twenterand. Voordat de werkzaamheden
buiten beginnen, wordt bovendien contact opgenomen met
de direct omwonenden om de mogelijke hinder te bespreken.

Bodemonderzoek
van start
Om meer drinkwater in het Hammerﬂier te kunnen
produceren moet eerst een groot aantal zaken in
kaart worden gebracht. Eerder al deden we een
oproep in deze nieuwsbrief om uw ideeën, wensen
en zorgen aan ons kenbaar te maken. Hier is veel
gebruik van gemaakt. Er werden zorgen gedeeld
over droogte en mogelijke schade. En ook kregen
we informatie over de bodem en het grondwater
in het Hammerﬂier. We zijn blij met deze signalen.
Zo weten we waar we in de verdere voorbereiding
rekening mee moeten houden.

Meer informatie volgt

Bij vragen over deze twee projecten kunt u contact
opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar,
06-22279011 of via hammerﬂier@vitens.nl.

Bakkersweg

Geerdijk

Bodem in kaart

De komende periode staat in het teken van bodemonderzoeken. Het is erg belangrijk dat we weten hoe de
ondergrond in het Hammerﬂier eruit ziet. Want het winnen
van grondwater heeft effecten op de grondwaterstand. Welke effecten dat zijn, is afhankelijk van de grondsoort en de
bodemopbouw in het gebied. Grondwater volgt in kleigrond
namelijk andere patronen dan in veen- of zandgrond. Hoe
beter we weten hoe de bodem van het Hammerﬂier eruit ziet,
hoe beter we kunnen voorspellen welke mogelijke effecten
kunnen optreden. En hoe speciﬁeker we vooraf, samen met
agrariërs en bewoners, maatregelen kunnen bedenken om
in de toekomst de grondwaterstand te optimaliseren. Het
doel is namelijk dat intensivering van de drinkwaterwinning
goed samen gaat met minimale effecten voor de agrarische
sector, bewoners en natuur.

Onderzoek op 200 locaties

De komende tijd voert Vitens twee onderzoeken uit:
Met speciale apparatuur wordt door het bedrijf
Wiertsema en partners de bodem onderzocht.
Wiertsema onderzoekt vooral de grondsoorten
op grotere diepte, dieper dan 5 meter.
Het bedrijf Aequator zal op zo’n 200 plekken
handboringen uitvoeren in de grond tot 5 meter diepte.
De onderzoekers van Aequator lichten op locatie het
doel en de aanpak van het onderzoek toe aan de
grondeigenaar, zodat de beste plaats voor de
boring gezamenlijk kan worden bepaald.
Met informatie uit de beide onderzoeken kan een soort kaart
gemaakt worden van de bodem van het Hammerﬂier. Beide
bedrijven voeren werkzaamheden pas uit, na goedkeuring
van de grondeigenaren van de percelen. Vitens of het bedrijf
nemen hiervoor vooraf contact met de grondeigenaren op.

Meer informatie na de vakantie
Kooiweg

Stuveweg

Dennenweg

Route van de transportleiding door het Hammerﬂier. De volledige route is te vinden op:

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

Volgens planning zijn rond de zomer alle onderzoeken
afgerond. Na de vakantieperiode gaan we u nader
informeren over de resultaten.
Hebt u vragen over het komende onderzoek of
wilt u uw zorgen delen, neem dan contact op met
projectleider Gert van der Scheer, 06-30868543
of via hammerﬂier@vitens.nl

