Geen categorie 5 industrie richting Twekkelo!
In 1992 is naar aanleiding van het tot stand komen van de vuilstortlocatie
Boeldershoek de Vereniging Behoud Twekkelo opgericht. De realisatie van de
grote vuilstort heeft een enorme ruimtelijke impact gehad op Twekkelo.
Inmiddels is een groot deel van de stortlocatie volgestort en begroeid. De vuilstort heeft een haast natuurlijk voorkomen in het landschap van Twekkelo.
Sterker nog, de vuilstort dient als groene bufferzone tussen Twekkelo en de
zware afvalverwerkende industrie van Twence, zoals de BEC en de Triade. In de
figuur is een situatieschets weergegeven.
In het Streekplan is het hele terrein weergegeven als 'afvalverwerking'. Pas nu
realiseren wij ons wat dit betekent. Met de mogelijke vestiging van de
Puinbreker van TRM Recycling BV op het terrein van Twence BV aan de
Tienbunderweg in Twekkelo is het hek van de dam. De zware industrie van het
Twence-terrein zou dan zomaar 500 meter kunnen opschuiven richting
Twekkelo. Dit vinden wij niet acceptabel. Temeer daar er meerdere alternatieven
denkbaar zijn.
In 2005 heeft de Vereniging Behoud Twekkelo haar 'Visie met toekomst'
opgesteld, waarop in 2006 door de colleges van B&W van de gemeente
Enschede en Hengelo in een Nota van Antwoord is gereageerd. In deze visie is
ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen op het Twenceterrein (Boeldershoek) en de directe omgeving. Gesteld is dat ingezien wordt dat
er noodzaak is tot andersoortige verwerking van afval dan alleen de stort, maar
in de ruimtelijke visie is de voormalige Boekeloseweg als duidelijke grens
aangegeven voor de ontwikkeling van grootschalige industriële activiteiten
(zoals de Triade, BEC en puinbreker). Het gebied ten oosten van de Boekeloseweg
zou volgens ons blijvend moeten worden bestemd als stortlocatie en zou op de
langere termijn zelfs zeer geschikt zijn voor natuurontwikkeling. Dit om als een
sterke buffer te dienen tussen de industriële activiteiten en het (ook door de
gemeente Enschede en Hengelo meerdere malen uitgesproken) behoudenswaardige buitengebied van Twekkelo. In een brief van januari 2007 aan het
college van B&W hebben wij een drietal alternatieve locaties op het
Boeldershoekterrein aangedragen. Wij hebben op deze brief nog geen reactie
mogen ontvangen.

Een categorie 5 bedrijf zal het buitengebied van Twekkelo sterk belasten met
(monotone) geluidsoverlast, trillingen en (fijn)stof, ook al zullen alle berekeningen uitwijzen dat de grenswaarden (net) niet overschreden worden. Door de
benutting van dit terrein zal bovendien een groot deel van de grootschalige
stortlocatie nooit meer als stort kunnen worden aangewend, juist op een plek
met een maximale stortcapaciteit.
Alternatieven
Het betreft geen NIMBY standpunt, naar onze mening zijn er betere én duurzamere oplossingen te bedenken, die het buitengebied minder belasten. Elders
op het Twence terrein en in Boeldershoek-West zijn voldoende mogelijkheden
als locatie voor de puinbreker. Te noemen zijn:
•

Het gebied zuidelijk van de locatie van de BEC, ruim 11 ha., nog gedeeltelijk
ingevuld als kleinschalige stortlocatie. Net als voor de BEC kunnen delen
van deze kleine stortlocatie worden verplaatst naar de grote stortvlakken
aan de oostzijde van de Boekeloseweg (ten behoeve van de BEC bleek
afgraving van een kleine stortbult geen enkel bezwaar). Dit gebied is bovendien zeer goed ontsluitbaar en af te scheiden van de overige activiteiten
van Twence. In dit gebied loopt nog wel een hoogspanningsleiding, er blijft
ruim 7 ha. te benutten, een grondwal ter visuele afscheiding kan dan eventuele verder richting de A35 worden verplaatst. Grote delen grond alhier
zijn reeds in eigendom van Twence BV.

•

Het gebied Boeldershoek West, tussen het Twence terrein, A35 en het
industrieterrein Twentekanaal Zuid in Hengelo. Hier ligt ruim 63 ha. grond
die op termijn bestemd zal worden als industrieterrein en voor een groot
deel reeds in eigendom is van Twence. Een terrein van 5 ha. zoals door TRM
als grondbehoefte is aangegeven is hier ruimschoots voorhanden. Het
terrein links en rechts van de Boeldershoekweg zou de 'afvalverwerkende
straat' van het industrieterrein kunnen worden. Er blijft ruimschoots grond
voorhanden voor andere bedrijvigheid.

Het zou van goede en duurzame ruimtelijke ordening getuigen om aan te
sluiten bij bestaande industriële complexen, voordat wederom verder opgeschoven wordt richting het buitengebied. Kies voor een stort als groene buffer
tussen de industrie en Twekkelo!
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Puinbreker op de Boeldershoek

VERENIGING BEHOUD TWEKKELO

Boeldershoek West - 63 ha
Kop van de Boeldershoek - 8 ha

Boeldershoekweg

Installaties Boeldershoek - 32 ha
Stort Boeldershoek - 81 ha
Overgangszone - 27 ha

Alternatieve locaties

Beoogde locatie

Voormalige markegrens
Gemeentegrens
Visiegrens Twekkelo
Grens ecologische hoofdstructuur

A35

