H a n d e n a f v a n Tw e k ke l o
Ontwikkeling van Boeldershoek Oost tot
bedrijventerrein is desastreus voor de toekomst
van het buitengebied

Grote Veldweg (Hengelo)

Enkele feiten op een rijtje:
• Twekkelo is in oppervlakte bijna 9 km² groot (854 ha)
• 30% van Twekkelo ligt op grondgebied van Hengelo (250 ha)
• Boeldershoek Oost vormt hiervan ruim 1/3 deel (94 ha )
• Tracé Diamantstraat‐Enschedesestraat kost nog eens 20 ha
• Herstructurering Twentekanaal Zuid levert 65 ha op
• Uitbreiding t.b.v. bedrijven met nu 159 ha is nergens onderbouwd
• Bereidheid tot meedenken van VBT tot nu toe genegeerd

“De buurtschap Twekkelo behoort tot een van de mooiste klein‐
schalige cultuurlandschappen in Twente. Het is een oud agrarisch
gebied met enkele oude landgoederen. Het gebied wordt ernstig
bedreigd door de oprukkende stedelijke invloed. “
Bron: Provincie Overijssel t.g.v. start Landschapsfonds (februari 2008)

“Wij (de gemeenten Hengelo en Enschede) hebben met veel
belangstelling kennisgenomen van de visie. Samen met u zijn wij van
mening dat Twekkelo landschappelijk en cultuurhistorisch een
bijzonder waardevol gebied is. Wij zijn trots op het groene, tussen
ons in liggende, Twentse landschap. De ligging van het waardevolle
landschap van Twekkelo tussen de (groeiende) steden Enschede en
Hengelo brengt echter ook kwetsbaarheid en onzekerheid met zich
mee. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat de Vereniging
Behoud Twekkelo een visie voor haar gebied heeft opgesteld. Het
belang van het omringende landschap gaat ons namelijk ook aan het
hart.”
Bron: de gezamenlijke Nota van Antwoord van Hengelo en Enschede op de
nota ‘Twekkelo, een visie met toekomst’ van de VBT in 2006.

Strootbeek bij Boekeloseveldweg (Hengelo)

Eens zal een grens getrokken moeten worden: tot hier en niet
verder. Ingrijpen in dit compacte buitengebied leidt tot oneven‐
redige schade aan landschap, natuur en cultuurhistorie. Het fragiele
evenwicht tussen de steden en Twekkelo wordt onherstelbaar
onderuit gehaald.

www.twekkelo.nl

Ruige grond aan de Mensinkweg (Hengelo)

