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Algemene toelichting 
- In deze Vraag en Antwoord notitie zijn de vragen beantwoord die gesteld zijn tijdens de 

informatiebijeenkomst van 31 januari 2022 over de uitbreiding van de drinkwaterwinning 
Hammerflier.  

- Vragen zijn geordend per thema.  
- Vragen die sterk op elkaar leken, zijn samengevoegd.  
- Vragen over specifieke situaties/locaties zijn niet opgenomen in deze notitie, u kunt hiervoor 

contact opnemen met Vitens. We geven u dan graag een antwoord dat past bij uw specifieke 
situatie 

- Mist u een vraag en antwoord of heeft u nieuwe vragen? Neem ook dan contact met ons op. 

Vragen over noodzaak en aanleiding 
1. Waarom kan Vitens zich niet beperken tot de huidige 1,6 miljoen kuub per jaar? 
Met name in de regio Twente dreigt in de toekomst een drinkwatertekort te ontstaan als we 
nu niets doen. Dat komt onder meer, omdat Vitens geen drinkwater meer kan winnen uit 
het Twentekanaal, sinds daarin te veel vervuiling zit door de brand bij Vredestein in 
Enschede. Daar komt bij dat de vraag naar drinkwater door huishoudens en bedrijven blijft 
stijgen. Dus moeten we verschillende maatregelen nemen om meer drinkwater te kunnen 
produceren. Omdat we in het Hammerflier al vergunning hebben van de provincie om 5 
miljoen kuub te mogen winnen, kijken we eerst hier of uitbreiding mogelijk is. Het vinden 
van nieuwe plekken om drinkwater te winnen neemt veel meer tijd in beslag dan het 
volledig gaan gebruiken van huidige vergunningen.  
 
2. Wint Vitens meer water dan toegestaan in het Hammerflier? 
Nee. Vitens mag volgens de vergunning van de provincie Overijssel nu al 5 miljoen kuub 
water per jaar winnen in het Hammerflier. Tot nu toe winnen we jaarlijks 1,6 miljoen kuub. 
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We kunnen op dit moment ook niet meer winnen dan die 1,6 miljoen kuub, omdat de 
huidige productielocatie/zuivering niet meer water kan verwerken.  
 
3. Kan Vitens geen oppervlaktewater gebruiken? 
Het produceren van drinkwater uit oppervlaktewater is mogelijk, maar brengt risico`s met 
zich mee. Grondwater wordt door de natuur gezuiverd in de bodem en eventuele vervuiling 
is lang onderweg voordat Vitens het oppompt. Hierdoor is een groot deel van de vervuiling 
al verdwenen en heeft Vitens tijd om te reageren. Bij vervuiling in oppervlaktewater is die 
natuurlijke zuivering en tijd om te reageren er niet: Vitens zal alles zelf uit het water moeten 
halen. Andere bedrijven die wel gebruik maken van oppervlaktewater hebben bovendien 
grote buffers met oppervlaktewater, die ingezet kunnen worden bij calamiteiten. Overijssel 
kent dit soort buffers op dit moment niet. Vitens onderzoekt de mogelijkheden voor gebruik 
van oppervlaktewater wel, maar inzet is hierdoor niet realiseerbaar op korte termijn. 
 
4. Kan Vitens er niet voor zorgen dat mensen en bedrijven minder water gaan 

gebruiken? 
Vitens voert al jaren campagnes uit om te proberen het “watergedrag” van mensen te 
veranderen. We proberen mensen en bedrijven er bewust van te maken om zuiniger met 
drinkwater om te gaan. Toch blijft de vraag naar water stijgen, onder andere door 
bevolkingsgroei en economische ontwikkeling.  
 
5. Vitens wil ook nog een nieuw waterwingebied realiseren in de omgeving Daarle-

Vriezenveen. Kan dat wel zo dichtbij elkaar? 
Het onderzoek naar een nieuwe waterwinning in de regio Vriezenveen-Daarle loopt nog en 
er moeten nog vergunningen aangevraagd worden. Vitens is verplicht om daarbij zorgvuldig 
in kaart te brengen of beide winningen effect hebben op elkaar.  

Vragen over de onderzoeken 
6. Wat zijn jullie nu aan het doen in het Hammerflier? 
In het veld zijn nu op vier plekken pompproeven aan de gang. Op deze plekken bootsen we 
voor een korte periode de toekomstige waterwinning na. Deze pompproeven geven zo 
inzicht in de hoeveelheid beschikbaar water en de kwaliteit van het grondwater. 
 
Eerder hebben we ook bodemonderzoek gedaan en een groot aantal boringen uitgevoerd. 
Door alles zorgvuldig in kaart te brengen kunnen we de toekomstige effecten van 
grondwaterwinning op o.a. bewoners, landbouw, natuur en gebouwen goed voorspellen. 
 
7. Door wie worden de onderzoeken uitgevoerd? Door een onafhankelijke instelling? 
Er zijn verschillende adviesbureaus actief voor dit project: 
Aequator heeft de grondboringen uitgevoerd voor de ondiepe bodem 
Wiertsema en Partners heeft het onderzoek naar de diepere ondergrond uitgevoerd 
Het onderzoek wordt door Vitens betaald (Vitens is initiatiefnemer), maar de bureaus zijn 
verder niet verbonden aan Vitens en kunnen onafhankelijk onderzoek doen.  
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Mocht er in de toekomst sprake zijn van schade, dan wordt dit onderzocht door de 
Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG). De ACSG is onafhankelijk en onderzoek door 
de ACSG wordt ook niet door Vitens betaald.  
 
8. Er worden onderzoeken uitgevoerd m.b.t. verdroging etc. De onderzoeken vinden 

plaats in een relatief nat jaar. Geeft dit geen andere uitkomst dan in een jaar waar 
het heel droog is?  

De uitvoering in een relatief natte periode zorgt ervoor dat er in de onderzoeksperiode geen 
effect zal zijn op de omgeving. Toch kan informatie uit de onderzoeken gebruikt worden om 
effecten in een droog jaar te voorspellen. We onderzoeken namelijk niet alleen de 
grondwaterstand, maar vooral de reactie van de bodem op het pompen. De reactie van de 
bodem wordt gebruikt om mee verder te rekenen in een computermodel. Dit 
computermodel vertaald de reactie door naar zowel natte als droge situaties.  
We vertrouwen hierbij niet alleen op de onderzoeken, maar vergelijken de uitkomsten van 
het computermodel ook met metingen in peilbuizen in het veld. Op dit moment komen de 
resultaten van het computermodel goed overeen met de metingen in het veld, ook in droge 
periodes.  

Vragen over planning en proces 
9. Hoe ziet het proces tot aan het besluit tot extra winning eruit? 
Het proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
1. Diverse onderzoeken afronden, incl. de pompproeven en risicobepaling. 
2. 0-metingen van bebouwing op mogelijk kwetsbare plekken. 
3. Monitoren huidige grondwaterstanden 
4. Maatregelen uitvoeren, die voorkomen dat de grondwaterstand daalt. 
5. Opvoeren waterwinning naar 5 miljoen kuub per jaar. 
6. Monitoring toekomstige grondwaterstanden 

 
10. Wat is jullie planning: wanneer gaat Vitens extra grondwater oppompen? 
De planning is dat de waterwinning vanaf 2027 operationeel en het extra grondwater 
oppompt. De bestaande installatie aan de Bakkersweg draait nu al op maximale capaciteit 
en zal eerst nieuw gebouwd moeten worden. Totdat de nieuwbouw in 2027 is afgerond, 
wordt er dus niet meer water opgepompt.  
 
11. Als er meer droge zomers gaan komen kan er dan wel meer water gewonnen 

worden? Is er niet eerder dan 2027 al een watertekort? 
Er is op dit moment al sprake van een tekort aan water, maar sneller dan dit kan Vitens de 
uitbreiding niet realiseren. 

 
12. Wordt er nog een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt voor de uitbreiding van 

de winning in het Hammerflier? 
Een MER maakt onderdeel uit van een vergunningprocedure, die voor Hammerflier al is 
doorlopen (er is al een vergunning). Een nieuwe MER wordt dus niet opgesteld. Vanuit haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid onderzoekt Vitens wel wat de actuele effecten van 
de uitbreiding zijn.  
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13. Waarom heeft Vitens een aparte bijeenkomst voor de landbouw georganiseerd? 
Voor agrariërs is grondgebruik één van de belangrijkste onderdelen van het bedrijf en 
drinkwaterwinning heeft daar invloed op. Om dat te compenseren zijn mogelijk maatregelen 
op perceels- en bedrijfsniveau wenselijk. Mede om die reden hebben we met deze 
doelgroep een aparte bijeenkomst gehouden om hen te informeren over het verloop van de 
onderzoeken en besproken hoe we samen met grondeigenaren en agrariërs een 
maatregelenpakket kunnen samenstellen. Verslagen van deze bijeenkomsten zullen 
binnenkort ook op de website geplaatst worden. 

Vragen over technische projecten/technische vragen 
14. Hoeveel winputten komen erbij in het waterwingebied Hammerflier? 
Er zijn nu vijf winputten. Er komen 9 nieuwe winputten bij en 1 reserveput. De putten zijn 
ondergronds en gaan op in het landschap. De pompen zitten diep in de put en er is dus niets 
te zien of te horen wanneer Vitens pompt. 
 
15. Waar komen de putten?  
Zie onderstaand kaartje 

16. Waarom leggen jullie al van alles aan terwijl je nog niet eens zeker weet of je de 
effecten in Hammerflier kunt ondervangen en water kunt winnen? 

De bouwwerkzaamheden (transportleiding, reinwaterkelder), zijn ook nodig voor het 
doorvoeren van ruwwater en drinkwater vanuit Archemerberg naar Twente. Ook zonder het 
ophogen van de winning zijn deze bouwwerkzaamheden nodig om voldoende water te 
kunnen transporteren en leveren in heel Overijssel.  
Ten aanzien van het productiebedrijf: het huidige productiebedrijf Hammerflier moet 
vervangen worden. Gezien de tijdsdruk die er zit op het realiseren van voldoende 
leveringszekerheid voor drinkwater in Twente neemt Vitens het risico om het 
productiebedrijf in te richten op de volledige vergunningsruimte, ook al weten we nog niet 
helemaal zeker of we die kunnen benutten.  
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17. Is er enig effect denkbaar van de verhoogde drinkwaterproductie op de 

waterleidingdruk in de straat? 
De waterdruk wordt direct rondom de winning niet veel anders, de pompen kunnen in de 
huidige situatie ook voldoende water verpompen. In droge situaties is dat niet overal in 
Overijssel het geval, er zijn plekken waar de waterdruk in droge periodes verlaagt moet 
worden door een tekort aan water. Door de uitbreiding van de drinkwaterproductie kunnen 
we in de toekomst ook op die plekken voldoende waterdruk garanderen. 
 
18. Gaat de drinkwaterwinning Hammerflier samen met de winning in Wierden? 
Hammerflier en Wierden zijn 2 verschillende productiebedrijven, die elk het ruwwater uit 
hun eigen winning zuiveren tot drinkwater. Wel legt Vitens een transportleiding aan, om 
water in de juiste hoeveelheden op de juiste plek te kunnen krijgen. Door de toenemende 
vraag voldoet de huidige infrastructuur op termijn niet meer.  

Vragen over grondwater en oppervlaktewater 
19. Als de grondwaterstanden zakken, waar gebeurt dit dan en hoe groot zijn de 

effecten? 
De daling van het grondwater is afhankelijk van de grondsoorten in de bodem. Om de 
grondsoorten beter in beeld te krijgen, zijn er onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van 
deze onderzoeken worden op dit moment verwerkt in het rekenmodel en de uitkomsten 
worden in maart 2022 verwacht. 
Op dit moment kan de begrenzing van het invloedsgebied ruwweg worden gemarkeerd als 
het gebied tussen het Beerzerveld aan de noordkant, de spoorlijn Almelo Mariënberg aan de 
oostkant, de Zandstuve aan de zuidkant en de Vossebergweg aan de westkant. Zoals gezegd: 
de definitieve invloedsgebieden kunnen pas na maart bepaald worden. 
 
20. Welke mogelijkheden zijn er in het onderzoeksgebied om regenwater op te vangen 

en vast te houden?  
Het langer vasthouden van water is één van de maatregelen die we samen met het 
waterschap onderzoeken. Water vasthouden doen we op dit moment al op de percelen die 
Vitens in eigendom heeft.  
 
21. Hoe wordt de grondwaterstand in het Hammerflier in de gaten gehouden? 
Hiervoor worden peilbuizen ingezet. Deze meten continue de grondwaterstand. Dit jaar 
worden extra peilbuizen geplaatst, zodat we de grondwaterstand in het gehele wingebied 
nog beter in de gaten kunnen houden. 
 
22. Is de grondwaterstand afhankelijk van het weer? 
Ja, de grondwaterstand kent door het jaar heen een natuurlijke variatie, afhankelijk van 
onder andere neerslag en verdamping. Deze variatie kan per jaar verschillen. 2021 was 
bijvoorbeeld een relatief nat jaar, terwijl de 3 jaren ervoor heel droog (en warm) waren.  
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23. Als de grondwaterstanden zakken, wordt er dan water aangevoerd? Waar komt dit 

water dan vandaan? 
Water wordt ingelaten vanuit kanaal Almelo de Haandrik en vervolgens in het gebied 
verdeeld met stuwen. Het wateraanvoerstelsel wordt beheerd door Waterschap 
Vechtstromen. Ook nu al wordt water ingelaten. Bij uitbreiding van de winning zal het 
waterpeil in het gebied verhoogd worden en de hoeveelheid water vergroot worden. 
Onderstaand een kaartje met watergangen en stuwen in het gebied. 

Vragen over effecten en schade(vergoeding) 
24. Als uit onderzoek blijkt dat de toekomstige drinkwaterwinning negatieve effecten 

heeft, wordt de winning dan niet uitgebreid? 
De onderzoeken zijn bedoeld om alle effecten, dus ook de negatieve effecten, in beeld te 
brengen. Zodra de effecten in beeld zijn, zal Vitens zoeken naar maatregelen om zo veel 
mogelijk van de negatieve effecten op het grondwater te compenseren (mitigeren).  
 
25. Kan de toekomstige uitbreiding van waterwinning in het Hammerflier zettingsschade 

aan panden veroorzaken? 
Het risico op zettingsschade is afhankelijk van de 1) bodemopbouw, 2) de daling van het 
grondwater en 3) de fundatie- en bouwwijze van gebouwen. Vitens onderzoekt alle drie 
deze factoren om het risico op zetting te kunnen beoordelen.  
 
Op dit moment kunnen we binnen het gebied waar de grondwaterstanden mogelijk dalen 
(zie antwoord vraag 9) zettingsschade nog niet volledig uitsluiten. Eerst is meer inzicht nodig 

Stuw 1 

Stuw 2 

Stuw 3  

Stuw 5 Stuw 4 
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in de exacte verlaging van het grondwater, de bodemopbouw ter plekke en de fundatie- en 
bouwwijze.  
 
26. Is de waterwinning constant? Er is in de zomer toch meer water nodig dan in de 

winter? Wordt het dan niet natter in de winter en droger in de zomer? 
De waterwinning draait jaarrond door, maar neemt in de zomer iets toe. De vergunning 
beperkt echter de hoeveelheid te winnen water met een maandlimiet. Hierdoor ontstaan er 
door de waterwinning geen grote verschillen tussen winter en zomerperiodes.  
 
27. Zijn we nu straks net zo kwetsbaar als in Groningen? 
Grondwaterwinning werkt op een andere manier dan het winnen van gas of olie.  
De voorraad olie en gas raakt na verloop van tijd op, waardoor de bodem leeggepompt 
wordt en instabiel raakt. De kwetsbaarheid in Groningen hangt samen met deze instabiliteit.  
Grondwater maakt echter onderdeel uit van een kringloop en wordt continu aangevoerd, 
wat Vitens oppompt wordt weer aangevuld. Effecten zoals in Groningen zullen in het 
Hammerflier dus niet spelen.  
 
28. Is de huidige waterwinning in het Hammerflier mede de oorzaak van de 

zettingsschade van woningen langs het kanaal Almelo de Haandrik? 
De zettingschade langs het kanaal is van de laatste jaren, maar de drinkwaterwinning (= 
grondwateronttrekking) vindt al vele tientallen jaren plaats in het Hammerflier. In die tijd 
hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. De plotselinge problemen langs het kanaal 
kunnen dus niet worden verklaard door de huidige drinkwaterwinning. Deltares trekt ook die 
conclusie naar aanleiding van hun onderzoek.  
 
29. Gaat de uitbreiding van waterwinning in het Hammerflier extra schade opleveren 

voor woningen langs het kanaal? 
Voor zover we conclusies kunnen trekken uit de onderzoeken tot nu toe, heeft de 
uitbreiding van de waterwinning in het Hammerflier geen effecten op percelen in de 
kanaalzone. Effecten reiken niet verder dan de spoorlijn Almelo-Mariënberg.  
 
30. Hoe gaat Vitens in de gaten houden of huizen/panden in het gebied in de toekomst 

wel of niet verzakken?  
Vitens onderzoekt in eerste instantie grondwater en bodemopbouw (zie antwoord 25). Op 
basis daarvan wordt het risico op verzakking bepaald. Bebouwing die direct risico loopt zal 
bouwkundig geïnspecteerd worden en er zal een nulmeting plaatsvinden.  
In de rest van het gebied waar geen direct risico wordt verwacht, wordt de grondwaterstand 
gemonitord. Veranderd de grondwaterstand meer dan verwacht, dan zal het onderzoek 
uitgebreid worden en waar nodig aanvullende maatregelen getroffen worden.  
 
31. Heeft de drinkwaterwinning effect op onze grondwaterpomp? 
Dat is afhankelijk van de precieze plek en het type pompsysteem. In een later stadium, na 
gereedkomen van de onderzoeken, zal Vitens hierover meer informatie geven in 
informatiebijeenkomsten.  
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32. Als je grond hebt maar geen agrariër bent, kun je dan geen gebruik maken van de 
droogteschaderegeling bij schade? 

De schaderegeling is gericht op het vergoeden van droogteschade aan gewassen, uitgedrukt 
in een financiële vergoeding voor verminderde opbrengst. Hierin is er geen verschil tussen 
een particulier (hobbyboer) of agrarisch bedrijf.  
Voor een agrarisch bedrijf is het echter eenvoudiger om schade uit te drukken in 
verminderde opbrengst en financiële vergoeding. Voor droogteschade aan tuinen en 
beplanting is dit veel lastiger en zal gezocht worden naar maatwerkoplossingen. In een later 
stadium, na gereedkomen van de onderzoeken, zal Vitens hierover meer informatie geven in 
informatiebijeenkomsten. 
 
33. Kan de vergunning voor uitbreiding van de winning ook weer ingetrokken worden als 

de schade te groot blijkt? 
Er is een herbeoordeling mogelijk bij grote afwijkingen van de vergunningsvoorwaarden. De 
vergunning wordt niet direct ingetrokken, maar de provincie bekijkt dan of de effecten nog 
wel binnen de voorwaarden van de vergunning passen.  

Vragen over waterkwaliteit  
34. Is de kwaliteit van het grondwater in Hammerflier wel voldoende, er zit toch veel 

ijzer in het water? Waarom wordt deze winning dan toch verder uitgebreid? 
Het klopt dat er veel ijzer in het grondwater zit, maar dat is er relatief eenvoudig uit te 
halen. Dit in tegenstelling tot veel andere stoffen (zoals medicijnresten) die we op andere 
plekken aantreffen. Daarnaast zijn er weinig alternatieve locaties waar Vitens op korte 
termijn water kan winnen.  
 
35. Klopt het dat door de pompproeven ijzerhoudend water in de sloot terecht komt? 
Het grondwater in het Hammerflier is van zichzelf sterk ijzerhoudend. Rondom de 
pompproeven wordt het opgepompte water goed schoongemaakt, voordat we het in de 
sloten laten stromen. Daarbij nemen we ook voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er 
ijzeroxidatie in de sloten ontstaat. Desondanks is enige oxidatie wel mogelijk. De 
pompproeven vinden plaats onder toezicht van Waterschap Vechtstromen. 
 
36. Als er nieuwe putten komen, blijft er dan nog drassig gebied voor de weidevogels? 

Wordt er rekening gehouden met het broedseizoen?  
Vitens houdt bij de bouw van nieuwe productiebedrijven en winputten rekening met de 
natuur, we noemen dit natuur inclusief bouwen. Het aanleggen van drassig gebied behoort 
tot de mogelijkheden, we houden sowieso rekening met aanwezige planten en 
dierensoorten. 

Regelgeving en beperkingen 
37. Is de winning van het water in de vergunning ook gebonden aan een aantal jaren? 
De winvergunning is afgegeven voor onbepaalde tijd, maar wel verbonden aan 
voorwaarden. De provincie is bevoegd gezag en ziet toe op naleving van die voorwaarden.  
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38. Veranderen het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied met de 
uitbreiding van de winning? Wordt dit groter nu er meer pompputten gaan komen? 

Het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied blijven ongewijzigd, dit is 
ingericht op de vergunde hoeveelheid.  
 
39. Heeft de uitbreiding ook invloed op toestaan van uitbreiding van (groot en 

kleinschalige) agrarisch gebruik binnen het waterwingebied? 
Nee, de regels blijven gelijk aan de huidige situatie. Zoals toegelicht in vraag 38 verandert 
bovendien het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied niet.  
 
40. Kun je nog wel een (bouw)vergunning krijgen als de winning wordt uitgebreid? 
De regels in het grondwaterbeschermingsgebied veranderen niet. Als u nu voldoet aan de 
regels, voldoet u ook na uitbreiding aan de regels. Mocht u voor een specifieke locatie 
vragen hebben over vergunningen, dan kunt u contact opnemen met Vitens of de provincie. 
Wij brengen u in contact met de juiste specialisten om specifiek naar uw situatie te kijken.  
 
41. Heeft de verhoogde drinkwaterproductie in het waterwingebied als consequentie 

dat eerder een sproeiverbod wordt afgekondigd? 
De afkondiging van een sproeiverbod hangt samen met de mogelijkheid om voldoende 
water aan te voeren. Komt de aanvoer in gevaar, dan treedt de verdringingsreeks in werking. 
Op basis daarvan bepaalt het waterschap waar sproeiverboden worden afgegeven. Dit staat 
los van de drinkwaterwinning.  
 
 
 
 
 
 
 


