
Veelgestelde vragen & antwoorden  
Naar aanleiding van informatiebijeenkomsten Hammerflier  

In dit document vindt u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de inloop- en 
informatiebijeenkomsten over de uitbreiding van de drinkwaterwinning Hammerflier en 
gerelateerde projecten. De vragen zijn geordend per thema. Mocht u een vraag hebben over een 
specifieke situatie of locatie die niet in dit overzicht staat, dan kunt u hiervoor contact met ons 
opnemen. Wij geven u dan graag een antwoord dat past bij uw specifieke situatie. Mist u een 
vraag of heeft u een nieuwe vraag? Neem dan ook contact met ons op. Dat kan via 
hammerflier@vitens.nl.  

Vragen over noodzaak en aanleiding 
 
1. Waarom moet er op locatie Hammerflier meer drinkwater gewonnen worden en kan 

Vitens zich niet beperken tot de huidige 1,6 miljoen kuub per jaar? 
Als we nu niets doen dreigt er met name in de regio Twente in de toekomst een 
drinkwatertekort te ontstaan. Dat komt omdat de vraag naar drinkwater de laatste jaren 
hard is gestegen, onder meer door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en 
bedrijven. Maar ook door klimaatveranderingen: langere periodes van droogte en hitte. 
Daardoor is er veel meer vraag naar drinkwater ontstaan. 

 
Om in de stijgende drinkwatervraag te voorzien hebben Vitens en provincie Overijssel samen 
afgesproken om op verschillende plekken in Overijssel te kijken naar mogelijkheden om 

meer win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren. Op de meeste winlocaties 
produceert Vitens al de maximaal vergunde hoeveelheid is afgegeven door de provincie. 
Hammerflier is één van de winningen die minder produceert dan de vergunde hoeveelheid. 
Daarom onderzoeken Vitens en provincie Overijssel of de winning Hammerflier verhoogd 
kan worden en wat daar de gevolgen van zijn. Hammerflier produceert nu 1,6 miljoen kuub 
drinkwater en er is ruimte in de vergunning om tot maximaal 5 miljoen kuub te winnen.  
 
2. Kan Vitens geen oppervlaktewater gebruiken? 
Het produceren van drinkwater uit oppervlaktewater is mogelijk, maar brengt risico`s met 
zich mee over de te leveren waterkwaliteit. Grondwater wordt door de natuur gezuiverd in 
de bodem. Dit is een proces van vele jaren. Hierdoor is een groot deel van de vervuiling al 
verdwenen als het water wordt opgepompt. Bij vervuiling in oppervlaktewater is die 
natuurlijke zuivering er niet: Vitens zal alle vervuiling zelf uit het water moeten halen. 
Andere drinkwaterbedrijven 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 we kunnen deze niet op korte termijn 
inzetten. 
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3. Waarom wordt er geen water gewonnen in Natura2000-gebieden, verder weg van 
landbouw en bebouwing? 

Het winnen van grondwater onder N2000-gebieden zal de problemen niet oplossen, maar 
verschuiven. Deze bijzondere natuur is namelijk vaak afhankelijk van grondwater om verder 
te kunnen ontwikkelen. Bovendien moeten provincie en Vitens zich houden aan de  
Wet Natuurbescherming. Die toetst of de leefgebieden van dieren en planten en van 
beschermde soorten niet wordt aangetast.  

Vragen over nulmetingen/bouwkundige vooropnames 
 
4. Wanneer en waar worden de nulmetingen uitgevoerd? 
Bij het uitbreiden van de drinkwaterwinning hoort ook het vastleggen van de huidige situatie 
van een gebouw, zoals een huis of schuur. Dat noemen we een nulmeting. Bij de nulmeting 
inspecteren we de staat van uw woning of een ander gebouw dat op uw grond staat. Dit 
leggen we vervolgens vast. Dit doen we om te kunnen beoordelen of er na eventuele 
werkzaamheden of winningen schade is ontstaan die daarvoor nog niet aanwezig was. We 
kijken bij deze nulmeting naar de huidige staat van het gebouw, inclusief eventuele schades 
die al aanwezig zijn. Waar we de nulmetingen gaan uitvoeren is op dit moment nog niet 
bekend en hangt af van de uitkomsten van het onderzoek naar kwetsbaarheden. We 
betrekken de klankbordgroep hier in ieder geval bij. We voeren deze nulmeting pas vlak voor 
de start van de mogelijke uitbreiding van de drinkwaterwinning uit (medio 2027).  
  
5. Kan ik ook zelf een nulmeting uitvoeren? 

Het staat iedereen vrij om een nulmeting uit te voeren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een 
bouwkundig bureau benaderen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en 
financiering.  
 

Vragen over de reinwaterkelder 
 
6. Waarom moet er een reinwaterkelder komen? 
Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar is in de 
regio, is er een nieuwe reinwaterkelder nodig. Daarom start het bedrijf Van Hattum en 
Blankevoort in opdracht van Vitens in het najaar van 2022 met de bouw van een nieuwe 
reinwaterkelder.  Een reinwaterkelder is een voorraadkast om drinkwater in op te slaan, 
zodat het bij een grote vraag direct beschikbaar is en over de regio verdeeld kan worden. De 
huidige reinwaterkelder op het terrein van Hammerflier is niet groot genoeg om ook in de 
toekomst iedereen in de regio op piekmomenten van drinkwater te voorzien. Daarom gaan 
we een nieuwe, grotere, reinwaterkelder bouwen.  

 

De huidige reinwaterkelder op het terrein blijft bestaan. In beide reinwaterkelders op 
productielocatie Hammerflier slaan we drinkwater op uit de gebieden Hammerflier en 
Vechterweerd (tussen Ommen en Zwolle).  
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7. Hoe hangt de bouw van een nieuwe reinwaterkelder samen met het mogelijk 
verhogen van de drinkwaterproductie? 

De bouw van een nieuwe reinwaterkelder is hoe dan ook nodig. Los van een eventuele 
verhoging van de drinkwaterproductie op Hammerflier. Omdat we te maken krijgen met 
meer en langere perioden van droogte, stijgt de vraag naar drinkwater. Om ook op die 
momenten inwoners in de regio van drinkwater te voorzien, hebben we extra plek nodig om 
het huidige drinkwater wat we winnen op te slaan. Daarom bouwen we een nieuwe, 
tweede, reinwaterkelder op locatie Hammerflier. 
 
8. Wat zijn de effecten van de bemaling van de bouwput (en daarmee tijdelijke 

grondwaterstandsverlaging) voor omwonenden? 
In de nabije omgeving kan er door bemaling een verlaging van de grondwaterstand ontstaan, 
variërend tussen de 50 en 25 cm. Adviesbureau Warenco heeft onderzocht wat het risico op 
verzakking (zetting) is door deze mogelijke grondwaterstandsdaling. Zij beoordeelden dit 
risico als ‘klein’. Omdat we de zorgen in de omgeving over zettingen serieus willen nemen, 
hebben we een aanvullend bodemonderzoek gedaan en gaan we bouwkundige 
vooropnames uitvoeren bij woningen in de nabije omgeving van de productielocatie. 
Daarnaast nemen we maatregelen (bijv. zogenaamde retourbemaling) om eventuele 
negatieve effecten te beperken. We beoordelen hiermee het risico op zettingsproblemen als 
heel klein. 
 
9. Hoe ziet de planning van de werkzaamheden eruit? 
We hebben bij waterschap Vechtstromen een onttrekkingsvergunning aangevraagd om de 

bouwput droog te kunnen zetten (bemalen). Als het waterschap deze verleent, ligt deze nog 

6 weken ter inzage bij het waterschap. Daarna starten we in oktober met het bouwrijp 

maken van het terrein en starten we in november met de bemaling en bouw van de 

reinwaterkelder. De planning is om de bouwwerkzaamheden in september 2023 af te 

ronden. We nemen de reinwaterkelder dan in oktober 2023 in gebruik. 
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10. Hoe verloopt de vergunningsprocedure en waar kan ik nog inspraak op uitoefenen?  
We hebben bij waterschap Vechtstromen een onttrekkingsvergunning aangevraagd om de 
bouwput droog te kunnen zetten (bemalen). Als het waterschap deze verleent, ligt deze nog 
6 weken ter inzage bij het waterschap. Op deze vergunning is inspraak mogelijk door middel 
van een zienswijze. 
 
11. Wat ga ik als omwonende merken van de bouwwerkzaamheden? 
De bouwwerkzaamheden veroorzaken geluid en er is vracht- en werkverkeer in de 
omgeving. Aannemer Van Hattem en Blankevoort informeert de directe omgeving over de te 
verwachten hinder en welke maatregelen zij nemen om deze zoveel mogelijk te beperken.  
 
12. Waarom heeft de provincie de procedure voor de vergunning voor de bouw van de 

reinwaterkelder overgenomen? 
Vitens heeft de vergunning bij provincie Overijssel aangevraagd omdat versterking van de 
distributie van drinkwater snel moet gebeuren. De gemeente verleent normaal gesproken 
dit soort vergunningen. De gemeente Twenterand wilde dit echter alleen doen als ook de 
effecten van de verhoging van de drinkwaterwinning bekend zijn. Dat onderzoek loopt 
echter nog, terwijl de bouw van de reinwaterkelder niet kan wachten. Er is hoe dan ook 
extra opslagcapaciteit nodig om op piekmomenten ervoor te kunnen zorgen dat er water uit 
uw kraan komt. In de reinwaterkelder kunnen we namelijk ook drinkwater uit andere 
wingebieden opslaan. Daarom, en omdat de drinkwaterwinning van provinciaal belang is, 
heeft de provincie de procedure overgenomen.   
De provincie, de gemeenten Twenterand en Ommen, het waterschap en Vitens vinden het 
belangrijk om samen verder te gaan. We betrekken deze overheden bij het uitwerken van de 
verdere onderzoeken.  
 

Vragen over planning en proces 
 
13. Hoe ziet het proces tot aan het besluit tot extra winning eruit? 
 
Om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het oppompen van extra grondwater om 
drinkwater te produceren voeren we een aantal onderzoeken uit in het gebied. Aan de hand 
van die uitkomsten vindt er uiteindelijk besluitvorming plaats. Het proces ziet er op 
hoofdlijnen en in volgorde van de tijd als volgt uit: 
1. Onderzoek naar grondwater (grondwatermodel, pompproeven) 
2. Onderzoek naar de samenstelling van de bodem (boringen) 
3. Onderzoek naar kwetsbaarheden (bebouwing, natuur, landbouw) 
4. Onderzoek naar mogelijkheden om het effect van de drinkwaterwinning te verminderen 
5. Zorgvuldige belangenafweging en besluitvorming over de waterwinning 
6. Starten monitoring (peilbuizen, nulmetingen huizen en meten bodemdaling) 
7. Uitvoeren maatregelen om effecten te verminderen  
8. Start winning en doorlopende monitoring 
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De eerste twee stappen zijn in afrondende fase. We verwachten de onderzoeken tot en met 
stap 3 in 2022 af te ronden. Uiterlijk voorjaar 2023 volgt een besluit over het al dan niet 
verruimen van de drinkwaterwinning in Hammerflier (stap 5). 
 

 

Vragen over waterinlaat en waterkwaliteit 
 
14. Hoe wordt er oppervlaktewater ingelaten in het gebied? 
Het water wordt ingelaten vanuit Kanaal Almelo-de Haandrik en vervolgens verdeeld over 
bestaande watergangen in het gebied. Het water stroomt van oost naar west door het 
gebied. in onderstaand kaartje zijn de watergangen en stuwen van het wateraanvoerplan 
weergegeven. 
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15. Welk effect heeft de dioxaanvervuiling op de waterinlaat richting het Hammerflier? 
Er is een dioxaanvervuiling aangetroffen in de Twentekanalen. Om deze te verwijderen, 
hebben het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat in overleg met Vitens besloten het 
vervuilde water via Kanaal Almelo-de Haandrik af te voeren richting de Vecht. Tijdens het 
afvoeren zijn alle inlaten langs Kanaal Almelo de Haandrik dichtgezet, totdat er geen 
concentraties dioxaan meer meetbaar waren. Er is hierdoor geen vervuild water het gebied 
rondom de winning Hammerflier ingelaten. 
 
16. Wat houdt een grondwaterbeschermingsgebied in? 
Activiteiten rondom de winning kunnen effect hebben op de grondwaterkwaliteit. Daarom is 
het gebied rondom de winning Hammerflier aangewezen als een 
grondwaterbeschermingsgebied. In dat gebied gelden regels om het grondwater te 
beschermen. Voor u als omwonende betekent dit dat u moet oppassen met stoffen die het 
grondwater kunnen vervuilen. Denk aan het gebruik van gif in de tuin en het wassen van de 
auto op uw oprit of straat. Direct omwonenden van een waterwingebied zijn bekend met 
deze voorschriften.  
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Vragen over effecten en schade(vergoeding) 
 
17. Waar treden negatieve effecten op als gevolg van de verhoging van de 

drinkwaterwinning? 
Dit onderzoeken we op dit moment. Daarvoor kijken we aan de hand van 
grondwatermodellen onder meer naar bodemopbouw en de aard van de bebouwing. Op 
basis daarvan onderzoeken we welke gebieden en objecten mogelijk kwetsbaar zijn. 
Vervolgens onderzoeken we of er maatregelen mogelijk zijn die de effecten beperken.  
 
18. Als uit onderzoek blijkt dat de toekomstige drinkwaterwinning negatieve effecten 

heeft, wordt de winning dan niet uitgebreid? 
Het voornemen is te onderzoeken of en onder welke voorwaarden op een verantwoorde 
manier een verhoging van de waterwinning mogelijk is. Als dat niet verantwoord kan, wordt 
de winning niet uitgebreid. 
 
19. Is er een eisenpakket opgesteld voor de onderzoeken? 
Het eisenpakket is in de basis uit de Waterwet te halen. We kijken samen met de 
klankbordgroep naar de eisen die gesteld worden aan de onderzoeken die we nog gaan 
uitvoeren. 
 
20. Is er een schaderegeling als de drinkwaterwinning schade veroorzaakt? 
Ja, er is een procedure voor het vaststellen en beoordelen van schade door 
drinkwaterwinning. In alle provincies in Nederland wordt schade door drinkwaterwinning 
door de drinkwaterbedrijven beoordeeld door een onafhankelijke commissie: de ACSG 
(Advies Commissie Schade Grondwater). De ACSG voert een eigen onderzoek uit, in 
opdracht van de provincie. Als de ACSG concludeert dat schade door drinkwaterwinning 
ontstaat, is Vitens verplicht deze schade te vergoeden. Alle stappen die worden doorlopen 
via de ACSG zijn hier terug te vinden: www.bij12.nl/zo-werkt-de-acsg.   
 
21. Er zijn bewoners die aangeven dat er nu al schade is aan huizen, hoe gaat Vitens hier 

mee om? 
Bent u bewoner in het gebied en denkt u schade te hebben dat is ontstaan door de 
drinkwaterwinning in het gebied? Dan kunt u dit melden bij de provincie Overijssel. Dhr. 
Bulterman coördineert dit bij de provincie, u kunt uw melding sturen aan 
r.bulterman@overijssel.nl. 
 
22. De ACSG heeft al een onderzoek uitgevoerd, maar schade is afgewezen. Waardoor 

komt dat? 
In het gebied rondom Hammerflier zijn er meerdere factoren die schade kunnen 
veroorzaken. Zoals constructiefouten, klimaatverandering, overige onttrekkingen van grond- 
en oppervlaktewater en de bodemopbouw. Daarom gaan we onderzoeken waar schade 
door drinkwaterwinning een risico is in verband met grondwaterdaling door die 
waterwinning, inklinking van de bodem en de wijze van fundering van bebouwing.  
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23. Is er ook een schaderegeling voor verminderde gewasopbrengst? 
Ja, er is een mogelijkheid voor het vaststellen van een zogenaamde droogteschaderegeling. 
De ACSG stelt vast hoe groot de schade door drinkwaterwinning is en brengt hier een advies 
over uit. Op basis van dit advies stelt Vitens een droogteschaderegeling op, waarbij conform 
het advies van de ACSG schade door verminderde gewasopbrengst wordt vergoed.   
 
24. 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 van 5 miljoen m3.  
 
25. Wie neemt het besluit om de winning al dan niet op te hogen en heb ik daar als 

omwonende inspraak op? 
Na het uitvoeren van alle onderzoeken worden de uitkomsten in gezamenlijkheid bekeken. 
Daarna worden alle belangen afgewogen en volgt een besluit om de volledige 
winvergunning van Hammerflier wel of niet te gebruiken. Dit besluit wordt genomen door 
Vitens.  
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