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tussen Hammerflier en Wierden
Nieuwe waterleiding

Mensen douchen meer, vullen zwembaden en 
sproeien de tuin. De vraag naar drinkwater 
stijgt en daarom moet Vitens meer produceren 
en transporteren. In opdracht van Vitens start 
bouwbedrijf Heijmans in oktober 2021 met de 
aanleg van een nieuwe, bijna 19 kilometer lange 
waterleiding tussen het drinkwaterproductie-
bedrijf Hammerflier en Wierden. De leiding is 
bedoeld om drinkwatervoorziening in de regio 
nog beter te maken.

In het Hammerflier wordt een groter reinwaterkelder (een 
voorraadkast) gebouwd, waarin drinkwater tijdelijk wordt 
opgeslagen voor momenten dat er een extra grote vraag 
is. Bijvoorbeeld op warme dagen wanneer er meer water 
op piekmomenten wordt gebruikt. De nieuwe waterleiding 
maakt het mogelijk om drinkwater beter over de regio te 
verdelen.



Werkzaamheden
De nieuwe leiding wordt op veel plekken 1 meter diep in 
de grond gegraven, er moet dus een flinke sleuf gegraven 
worden. Op een aantal plekken wordt ervoor gekozen om 
de leiding te boren of onder een weg door te persen. Boren 
gebeurt vooral op plekken waar graven niet veilig is of waar 
obstakels zijn zoals een brede watergang, een huis of veel 
bomen dicht bij de weg. Op de foto’s ziet u een voorbeeld van 
een boormachine en het uitleggen van een leiding, voordat 
die in het boorgat getrokken kan worden. Soms ligt de uit te 
leggen leiding in een weiland, maar soms ook op de openbare 
weg. Op plekken waar het grondwater minder diep zit moet er 
grondwater onttrokken worden om droog te kunnen werken.

Overlast beperken
Heijmans zet zich in om overlast van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te voorkomen. Maar bewoners en bedrijven 
moeten toch rekening houden met overlast van werkverkeer 
en het tijdelijk niet kunnen gebruiken van een inrit. Ook de 
weggebruikers zullen op enkele plekken merken dat er werk-
zaamheden zijn. Met verwijsborden en verkeerslichten wordt 
het verkeer zo goed mogelijk begeleid. Alle aanwonenden 
krijgen vroegtijdig persoonlijk bericht wanneer de werkzaam-
heden voor hun deur plaatsvinden. 

Planning 
De werkzaamheden starten oktober 2021 en duren 
tot en met de zomer van 2022. 

Route
De exacte route van het zuidelijke tracé van de 
transportleiding is zichtbaar op onderstaande kaart. 

www.vitens.nl/hammerflier

De volledige route is te vinden op:

Vragen? Meer informatie?
Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact 
opnemen met Wouter de Noo, omgevingsmanager van 
Heijmans, via telefoonnummer 06-46133881. Voor vragen 
aan Vitens kunt u contact opnemen met Annelies 
Tigchelaar, telefoonnummer 06-22279011.
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