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CASE BESCHRIJVING HENGELO
1.1 Inleiding
De industriële bedrijvigheid in de regio Twente ontwikkelde zich in de 19e eeuw snel met
de textielindustrie en machinebouwindustrie en leidde tot een grote transportbehoefte. De
toenmalige infrastructuur was onvoldoende geschikt voor de aan- en afvoer van
grondstoffen en eindproducten voor de textielindustrie en de zoutindustrie en de aanvoer
van steenkool. Pas na invoering van de lokaalspoorweg in 1878 werden verscheidene
lokaalspoorlijnen opgericht en tot de (wereld)crisis begin jaren dertig was spoor de
modaliteit voor reizigers- en goederenvervoer in Twente. De eerste plannen voor een
vaarwegverbinding dateren uit midden 19e eeuw maar pas eind jaren ’30 werd het
Twentekanaal gegraven voor een betere aan- en afvoer van goederen voor de industrie.
Het Twentekanaal is de vaarweg die de drie grote steden van Twente, Hengelo, Almelo en
Enschede aansluit op het landelijk vaarwegennetwerk. Het Twentekanaal bestaat uit het
kanaal Zutphen-Enschede en het zijkanaal Delden-Almelo.
Het Twentekanaal telt drie sluizen, bij Eefde (aansluiting IJssel), Delden en Hengelo en 24
bruggen. Sinds de uitbraak van de brand bij Vredestein in Enschede op 23 augustus 2003
is de sluis bij Hengelo gesloten. Dit om mogelijke vervuiling van het Twentekanaal
benedenstrooms van sluis Hengelo te voorkomen. Sinds mei 2004 is de sluis voor
scheepvaart weer open en zijn de bedrijven in Enschede weer te bereiken over het
Twentekanaal per binnenvaart.

Figuur 1.1 Twentekanalen
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Figuur 1.2 Plattegrond haven Hengelo

De steden in Twente hebben met Enschede (industrieterrein Havengebied met twee
insteekhavens), Almelo (industrieterrein Dollegoor met drie insteekhavens, een
insteekhaven bedrijvenpark en een buitenhaven) en Hengelo (industrieterrein
Twentekanaal met twee insteekhavens en een buitenhaven) de beschikking over natte
bedrijventerrein.
Het Twentekanaal doorsnijdt één van de grootste industrieterreinen van Overijssel,
‘Twentekanaal’ in Hengelo. Het industrietrein is opgedeeld in de deels natte terreinen
Twentekanaal-Noord en Twentekanaal-Zuid en de droge terreinen Zeggershoek en
Fabelenweg. In Hengelo zijn Thales Nederland (sinds 1922) en Akzo Nobel (sinds 1919)
toonaangevende en internationaal opererende bedrijven aan het Twentekanaal.
De haven van Hengelo beschikt aan de noordkant over twee insteekhavens, de
petroleumhaven en insteekhaven (Reef asfaltcentrale en HKS metals). Hengelo beschikt
tevens aan de noordkant over een gemeentelijke (en dus openbare) kade van 700 meter
lengte voor laden en lossen van schepen. De jachthaven is gelegen aan het begin van het
Hengelose deel van het Twentekanaal, tussen de A35 en de Oelerbrug.
De binnenhavens van Almelo, Enschede en Hengelo hebben een gezamenlijk
overslagvolume van ruim 4,6 miljoen ton goederen. De haven van Hengelo is de grootste
binnenhaven van Twente en een van de grootste binnenhavens van Nederland met een
overslag van ongeveer 3,3 miljoen ton goederen per jaar.
De focus van deze case ligt dan ook op Hengelo als de grootste binnenhaven in Twente.
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Kenmerken binnenhaven Hengelo
Functie
•
Industrie
•
Distributie
Watergebonden activiteiten
•
Zand, grind en bouwmaterialen
•
Brandstof
•
Zout
•
Recycling (schroot)
•
Stukgoed (machines)
•
Logistiek (containers)
Figuur 1.3

Kenmerken binnenhavens Twente
Terrein Hengelo
Industrieterrein Twentekanaal: 250 ha netto terrein
•
Twentekanaal Noord 51 ha
•
6 bedrijven met watergebonden activiteiten (ongeveer 15 ha)
•
Openbare Laad-loskade van gemeente met lengte van 700 m
•
Twentekanaal Zuid 175 ha
•
3 bedrijven met watergebonden activiteiten (ongeveer 110 ha)
•
Kavels 100% particulier en kadevoorzieningen grotendeels
particulier
Terreinen Almelo en Enschede
•
Almelo (Dollegoor) 54 ha waarvan 40 ha watergebonden
•
Almelo 3600 m kade waarvan 1000 openbaar
•
Enschede (Havengebied) 130 ha waarvan 25 ha watergebonden
•
Enschede 1000 m kade waarvan 300 openbaar
Ontsluiting
•
Weg: hoofdwegennet (A35/A1)
•
Water: hoofdvaarweg Twentekanaal
•
Spoor: hoofdspoor met o.a stamlijn Akzo Nobel Hengelo
Figuur 1.4
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1.2 Kenmerken binnenhaven
Functie
De haven van Hengelo wordt gekenmerkt door zowel industriële als distributie-activiteiten.
De haven heeft een belangrijke functie voor de industrie zoals de afvoer van bulkzout naar
de chloorfabriek van Akzo in de Botlek en Duitse en Belgische chemiebedrijven.
De aanvoer van zand en grind door Zandmaatschappij Twenthe en Betoncentrale Twenthe
(behoren allebei tot de AGAR Holding met meerdere op- en overslagfaciliteiten en
betoncentrales in Oost-Nederland) is een belangrijke activiteit voor de haven van Hengelo.
Deze bedrijven hebben betoncentrales en steenfabrieken in de regio als klanten waaronder
Morsinkhof Beton. Morsinkhof is gevestigd achter deze bedrijven en gelegen aan de
zuidkant van het kanaal maar beschikt niet over een eigen kade.
Andere watergebonden activiteiten in de binnenhaven zijn schroot en metaal (recycling),
veevoederproducten en een machineonderdelen. In figuur 1.2 zijn de verschillende
bedrijven met watergebonden activiteiten gevisualiseerd.
Het gecombineerd vervoer in Twente heeft een lange geschiedenis. Na het initiatief
‘Containervaart Euregio’ in 1984, de containershuttle per spoor Almelo-Rotterdam (19851997), binnenvaart via Almelo en Emmerich is gezamenlijk door bedrijven en overheden in
2000 besloten tot een binnenvaarterminal in Hengelo op het terrein van Akzo Nobel.
De distributie van containers vindt sinds 2001 plaats via de Combi Terminal Twente (CTT),
waarin enkele grote bedrijven uit de transport- en distributiesector participeren. De terminal
wordt ondersteund door verladende bedrijven als Akzo Nobel en Grolsch.
Andere distributie-activiteiten betreffen de tankopslag en distributie van vloeibare
brandstoffen (Van der Sluijs Tankopslag).
Daarnaast is het Twentekanaal voor bedrijven als Thales in Hengelo en Plasticon in
Oldenzaal belangrijk voor het vervoer van grote machines of constructies die niet over de
weg of spoor kunnen worden vervoerd.
De haven van Almelo heeft een belangrijke functie in vervoer van bouwstaal (Merksteijn)
en overslag van zand en grind voor de betonproductie (Betoncentrale Twenthe en Van den
Bosch Beton). De haven van Enschede heeft een functie voor de overslag van
aardolieproducten (Weghorst-Oliko), metaalrecycling (Inter Metals) en bouwmaterialen o.a.
zand en grind (Betoncentrale Twenthe en Asfaltcentrale Twenthe).
Bovendien maakt coöperatie ABCTA met productielocaties voor veevoeders en
meststoffen in Almelo, Delden, Deventer en Lochem veel gebruik van de Twentekanalen.
Terreinkenmerken
Het bedrijventerrein Twentekanaal bestaat uit ongeveer 250 ha netto terrein, waarvan
Twentekanaal Noord 51 ha, Twentekanaal Zuid ongeveer 175 ha en Zeggershoek/
Fabelenweg 30 ha. Industrieterrein Twentekanaal heeft nog ongeveer 50 ha potentiële
droge uitbreidingsgebieden (Boeldershoek). Het Twentekanaal in Hengelo tussen de
Oelerbrug en Spoorbrug (sluis Hengelo) is ongeveer 2,5 km lang en 65 meter breed.
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Figuur 1.5 Multisite fabrieken Akzo Nobel (Bron Akzo Nobel)

Akzo terrein:
1 MCA fabriek
2 Chloorfabriek
3 Technologycenter
4 Locatiekantoor
5 Salinco
6 Zoutfabriek
Overig:
7 Combi Terminal Twente
8 Van der Sluijs Tankopslag
9 Reef asfalt en HKS metals
10 Braakliggend Storkterrein

Twentekanaal Noord (jaren ’30) ligt tussen Twentekanaal en de woonbebouwing aan de
zuidzijde van Hengelo. Hier zijn 120 (traditionele productie-)bedrijven gevestigd waarvan 6
bedrijven een watergebonden terrein hebben en daarvan gebruik maken. Tevens ligt hier
ook de gemeentelijke openbare laad/loskade van 700 meter. Alleen het terrein van Stork
(10 ha) ligt braak en de Storkhaven wordt niet gebruikt.
Twentekanaal Zuid ligt aan de zuidzijde van Hengelo tussen de A35 en het Twentekanaal.
Akzo Nobel (100 ha) en Thales Nederland (35 ha) zijn de grootste bedrijven aan het
Twentekanaal met watergebonden terreinen.
Hier zijn ruim 150 bedrijven gevestigd waarvan 5 bedrijven een watergebonden terrein
hebben en alleen Akzo Nobel, CTT en Schouten Industries (veevoeder) ook gebruik maken
van de ligging aan het Twentekanaal. Thales Nederland maakt soms gebruik van het
water, voor vervoer van grote machines/ eindproducten die niet via de weg kunnen.
De bedrijfsterreinen in het gebied zijn volledig particulier eigendom. De gemeente heeft een
deel van het beheer van het Twentekanaal (een strook van 12 m aan beide zijden) en
Rijkswaterstaat heeft het beheer van de overige 30 meter.
In totaal wordt aan de noordkant gebruik gemaakt van een kadelengte van 300 m
(Betoncentrale en Zandmij), 700 m openbare kade van de gemeente, insteekhaven met
kade van 150 m (Reef asfaltcentrale) en 150 m (HKS metaal) en de Petroleumhaven van
200 m en 100 m kadelengte (Van der Sluis).
In totaal wordt aan de zuidkant door Akzo gebruik gemaakt van 300 m kade, CTT heeft een
kade van 145 m en Schouten heeft een kade van 150 m.
In Almelo bestaat het industrieterrein Dollegoor uit ongeveer 54 ha netto terrein waarvan
ongeveer 40 ha watergebonden terrein. De bedrijven in de haven beschikken in totaal over
3600 meter kade, waarvan 1000 meter openbaar.
In Enschede bestaat het industrieterrein Havengebied uit ongeveer 130 ha netto terrein
waarvan naar schatting ongeveer 15-25 ha met watergebonden terreinen. De bedrijven in
de haven beschikken in totaal over 1000 meter kade, waarvan 300 meter openbaar.
De bedrijven in Delden, Goor en Markelo maken gebruik van de kades die eigendom zijn
van de gemeente en functioneren in principe als openbare kade waar ook andere bedrijven
gebruik van kunnen maken.
De gemeente Hengelo wil met het stedelijk vernieuwingsproject Hart van Zuid voormalige
binnenstedelijke industriële werklocaties herontwikkelen tot een moderne multifunctionele
stadswijk (met naast wonen en werken ook onderwijsvoorzieningen).
Het braakliggende terrein van Stork langs het kanaal tegenover Akzo Nobel is onderdeel
van Hart van Zuid en kan mogelijk op de lange termijn voorzien in de functie van wonen
aan het water. De Combi Terminal Twente heeft nog mogelijkheden om uit te breiden op
het terrein van Akzo Nobel. Tevens zijn er voorzichtige plannen om CTT uit te breiden met
een spoorfunctie, waar ook een partij als afvalverwerker Twence wel interesse voor heeft.

Figuur 1.6 Zand en grindoverslag Zandmij en Betoncentrale
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Sc heeps - en overslagstatistieken
Twentekanaal 1997-2002
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Ontsluiting
De bedrijventerreinen in Twente zijn multimodaal ontsloten via de Twentekanalen, het
spoor en de A1/A35. Enschede is het eindpunt voor de hoofdinfrastructuur van spoor en
vaarweg en ook de A35 eindigt hier. De aansluiting van het spoor en de rijksweg op het
Duitse net vindt plaats ten noorden van Enschede via Hengelo en Oldenzaal. Wel
ontbreekt een directe grensoverschrijdende aansluiting via het water met het vaarwegennet
in Duitsland. De aansluiting van het Twentekanaal op het Mittellandkanaal is één van de
missing links als doorgaande vaarwegverbinding in het Europese vaarwegennet.
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Industrieterrein Twentekanaal in Hengelo wordt doorsneden door het Twentekanaal dat in
oostelijke richting eindigt in Enschede en in westelijke richting voert naar Zutphen en
aansluit op de IJssel. Het Twentekanaal is een Klasse Va vaarweg maar is op sommige
plaatsen te smal en te ondiep voor Groot Rijn schepen (11,5 m breed en 110 m lang en
een diepgang van 2,70) met een laadvermogen tot 2000 ton. Rijkswaterstaat zal de
komende jaren werkzaamheden verrichten aan het Twentekanaal (o.a. sluis Eefde), omdat
de scheepvaart en waterhuishouding een breder en dieper kanaal vereisen dat meer water
kan bevatten. Aan de zuidzijde en westzijde is het bedrijventerrein begrensd door de A35,
die verderop aansluit op de A1. Met de aanwezigheid van een spoorverbinding (stamlijn
naar Akzo terrein) is het industrieterrein multimodaal ontsloten en onderscheidt
Twentekanaal zich van andere terreinen in Twente.
1.3 Verkeers- en vervoerskenmerken
Overslagcijfers
Via de Twentekanalen is in 2002 ruim 5,3 mln ton goederen vervoerd (Bron: AVV,
sluistelling Eefde). De binnenhavens in Almelo, Hengelo en Enschede zijn in 2002
gezamenlijk goed voor een overslagomvang van ongeveer 4,6 miljoen ton. Almelo met 0,8
mln ton en Enschede met 0,5 mln ton zijn voornamelijk loshavens. Hengelo is de grootste
haven van Twente met een overslagomvang in 2002 van ongeveer 3,3 miljoen ton.
Opvallend (in vergelijk met andere havens) is dat ruim 60% van de overslag in Hengelo het
laden van goederen betreft. Hiervan is ruim 1,3 miljoen ton bulkzout dat wordt
geproduceerd door Akzo. Het lossen van goederen betreft grotendeels zand en grind.
De Combi Terminal Twente (CTT) heeft een overslagomvang van 35.000 TEU in 2003 en
heeft daarmee in korte tijd een basisvolume voor verdere verbetering van de service zoals
het verhogen van de frequentie van 3 naar 8 schepen per week.
Op basis van de cijfers van de havendienst van Hengelo hebben in totaal ruim 2500
schepen in 2002 de haven aangelopen, waarvan ruim 1000 schepen van Akzo met
bulkzout en ruim 500 schepen voor Zandmij en Betoncentrale. In 2003 zijn er 320 afvaarten
geweest voor CTT. De verwachting is dat in de komende jaren het tonnage en
scheepvaartverkeer zal toenemen met naar schatting 500.000 ton in 2005. Zowel Akzo (+
300.000 ton extra zoutproductie in 2005) als CTT (groei van containers mede door
vestiging Grolsch) en in mindere mate Zandmij (stabilisatie) verwachten meer te vervoeren
via het Twentekanaal.
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Verkeer- en vervoerskenmerken
Overslagcijfers binnenhavens Twente (2002)
•
Overslag Hengelo: 3,3 mln ton waarvan 1,8 mln ton geladen
•
Overslag Almelo: 0,8 mln ton
•
Overslag Enschede: 0,5 mln ton
Specificatie overslag Hengelo
•
Akzo 1.3 mln ton bulkzout (geladen)
•
Geloste goederen: zand en grind en brandstoffen
•
CTT 2003: 35.000 Teu
•
Verwachting 2005: toename haven Hengelo +/- 500.000 ton
Specificatie overslag Almelo
•
Zand en grind: 340.000 ton
•
Bouwstaal: 300.000 ton
Specificatie overslag Enschede
•
Zand en grind: 370.000 ton
•
Aardolieproducten: 120.000 ton
Scheepvaartverkeer
•
2582 schepen in Hengelo in 2002
•
bijna 500 schepen Enschede en 800 schepen Almelo
Vervoersrelaties per schip
•
Rotterdam (containers en brandstoffen)
•
Zuid-Nederland en Benedenrijn (zand en grind)
•
Duitsland (bulkzout)
Knelpunten
•
Beperkte bevaarbaarheid Twentekanaal door brughoogten en diepgang
•
Toename verkeershinder A1
Figuur 1.9
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Vervoersrelaties
De logistieke bedrijven hebben een belangrijke relatie met de terminals in met name
Rotterdam. CTT kan de gevestigde regionale industrie en logistiek een betrouwbare, prijsen milieuvriendelijke service leveren in het dagelijkse containervervoer via de binnenvaart.
Akzo heeft belangrijke relaties via water met chemische industrie langs de Rijn en de eigen
chloorfabriek in de Botlek. Zandmij heeft belangrijke relaties met winningslocaties langs de
Benedenrijn en de regio Twente is een belangrijk afzetgebied. Tevens zijn er directe
relaties met de Betoncentrale Twenthe, Morsinkhof Beton en andere betoncentrales en
steenfabrieken in de regio. Bovendien is Hengelo een belangrijke losplaats voor bedrijven
in Enschede geweest die niet bereikbaar waren door afsluiting van Twentekanaal tussen
augustus 2003 en mei 2004.
De containerterminal heeft relaties met grote verladende bedrijven in de regio Twente als
Akzo Nobel, Grolsch, Knol Papier en Timberland. CTT schakelt voor het voor- en
natransport over de weg lokale en regionale vervoerders in waaronder partners Bolk
Transport en Nijhof-Wassink.
Het verzorgingsgebied van CTT betreft naast Twente de complete Euregio (Rijssen Emmerich – Osnabruck - Emlichheim).
Van der Sluijs Tankopslag heeft 10 depots verspreid over Nederland en België waar
tankwagens benzines kunnen laden.
Van het spoorvervoer wordt door Akzo Nobel nog gebruik gemaakt tot 2006 voor vervoer
van chloortransport. Afvalverwerker Twence zou graag in de toekomst gebruik willen gaan
maken van spoorvervoer. Ook CTT ziet in combinatie met binnenvaart kansen voor een
spoorverbinding voor het containervervoer per spoor.
1.4 Economische kenmerken
Gezichtbepalende bedrijven voor de lokale en regionale economie van Hengelo zijn o.a.
Thales Nederland, Akzo Nobel, Siemens Demag Delaval en Eaton Holec.
Deze innovatieve bedrijven blijven belangrijk voor de economische functies in de regio en
de werkgelegenheid. Deze bedrijven concentreren zich op hoogwaardig kapitaal- en
kennisintensieve activiteiten en genereren een hoge productiewaarde. Tevens dreigt het
gevaar van uitplaatsing van delen van de productie en verlies aan arbeidsplaatsen.
Akzo Nobel maakt structureel gebruik van de binnenhaven voor met name de afvoer van
gereed product. De binnenhaven is van groot belang voor het logistieke proces en de
kosten aangezien zout een laagwaardig product is. Indien het zout via de weg in plaats van
via het water wordt afgevoerd leidt dat tot een verdubbeling van de kosten.
Ook voor Zandmij is het vervoer per binnenvaart essentieel voor overslag en opslag van
zand en grind en het leveren aan klanten (betoncentrales) die gevestigd zijn aan het water.
De binnenhaven van Hengelo vormt voor CTT en ook voor Van der Sluijs Tankopslag een
essentieel onderdeel van het primaire proces. Voor deze bedrijven is het vervoer over
water en de opslag en overslag van goederen tussen weg en water de ‘core business’.
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Economische kenmerken
Algemeen belang
•
Binnenvaart meest interessante modaliteit (kosten en volume) in
aanvoer van zand- en grind, brandstoffen en veevoeder
•
Binnenvaart essentieel voor Akzo in de afzet van zout naar fabrieken (in
Duitsland) aan het water.
•
Binnenhaven onmisbare schakel voor logistiek CTT
•
Intenties voor ontwikkeling watergebonden activiteiten
Werkgelegenheid
•
Totaal 9000 arbeidsplaatsen in industrieterrein Twentekanaal
•
± 700 arbeidsplaatsen bij bedrijven met watergebonden activiteiten
waarbij Akzo de belangrijkste partij is
•
Voorbeeld Akzo: contractors op en buiten site werkzaam voor Akzo
•
200 contractors per dag op de site en 300 contractors per dag indirect
Productiewaarde
•
> 300 miljoen euro
Toegevoegde waarde
•
de toegevoegde waarde op basis van het aantal arbeidsplaatsen is
ongeveer 100 miljoen euro met name door de activiteiten van Akzo
Casestudie Hengelo
Sector

Werkgelegenheid

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde

(BIK)

(WP)

per werknemer

totaal (in mln euro)

Bron KvK

Bron KvK

Bron CBS (Nat Rekening)

Voedingsmiddelen

Multilpier

Directe + indirecte

TW

TW (in mln euro)

Bron TNO Inro

30

87,9

2,6

1,71

4,5

600

154,4

92,6

1,51

139,9

Bouw

30

47,2

1,4

1,82

2,6

Dienstverl. Vervoer

40

66,2

2,6

1,42

3,8

Chemie

Totaal

Figuur 1.10

700

99,3

150,7

Werkgelegenheid
In Hengelo is de totale werkgelegenheid van de bedrijven gevestigd op Industrieterrein
Twentekanaal ongeveer 9.000 arbeidsplaatsen. Daarvan is de vestiging van Thales
Nederland aan het water met ongeveer 2000 arbeidsplaatsen de grootste werkgever. De
bedrijven met watergebonden activiteiten beschikken in totaal over ongeveer 700
arbeidsplaatsen, waarvan Akzo Nobel met ongeveer 600 arbeidsplaatsen de grootste is.
Tevens maakt Akzo gebruik van contractors (ongeveer 200 contactors per dag werkzaam
op de site van Akzo en 300 mensen indirect werkzaam voor Akzo).
De overige bedrijven aan het water hebben gemiddeld tussen de 10 en 15 arbeidsplaatsen.
De bedrijven die gebruik maken van het water zijn veelal onderdeel van een groep of
holding, zoals Betoncentrale Twenthe en Zandmij onderdeel zijn van de AGER groep met
meerdere vestigingen in de regio. De bedrijven in Hengelo zijn voor de groep strategische
locaties aan het water.
Productiewaarde
De productiewaarde van de bedrijven met watergebonden activiteiten in Hengelo is moeilijk
te bepalen door ontbreken van voldoende gegevens. De productiewaarde van Akzo is hoog
met enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. De logistieke bedrijven CTT en Van der
Sluijs Tankopslag hebben een beperkte productiewaarde en een beperkt aantal
arbeidsplaatsen. Dit geldt eveneens voor de bedrijven in de overslag van zand- en grind.
De directe toegevoegde waarde van deze bedrijven is naar verwachting beperkt, maar door
een groot aantal relaties met andere bedrijven in de regio is de indirecte toegevoegde
waarde naar verwachting groot. CTT is voor de grote industriële verladers in de regio van
groot belang voor het kostenefficiënt vervoeren van import en exportcontainers. Daarnaast
werkt CTT nauw samen met de wegvervoerders in de regio voor transport van en naar de
verladers.
1.5 Visie regio Twente, gemeente Hengelo en ondernemers Twentekanaal
1.5.1 Ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen regio Twente
De regio Twente met de steden Hengelo, Almelo en Enschede is één van de zes nationale
stedelijke netwerken in Nederland en vormen samen een economisch kerngebied. Het
nationale stedelijk netwerk Twente (of: ‘Netwerkstad Twente’) maakt deel uit van de
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. De ontwikkeling van de regio als internationaal
kerngebied tussen Randstad en economische gebieden als Berlijn en Oost-Europa biedt
kansen voor het stedelijk netwerk Twente. Daarvoor is samenwerking en afstemming
tussen gemeenten, provincie, regio Twente en partners in de Euregio noodzakelijk over de
functie van het stedelijk netwerk als motor voor de regio. De boegbeeldprojecten
Kennispark Twente en Hart van Twente (incl. Regionaal Bedrijventerrein) zijn concrete
projecten die passen in de strategische visie van de regio gericht op versterking van de
economische structuur. De ontsluiting van de regio via water, spoor en weg is een
belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid van de regio en aantrekkelijkheid als
vestigingplaats in de regio.
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Figuur 1.11 Ruimtelijke visie ondernemers op Industrieterrein Twentekanaal
(Bron: Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT))
Strenghts
•
Exporthaven (laad- en loshaven)
•
Openbare laad/loswal
•
Regionaal netwerk bedrijven
•
(Inter)nationale en regionale
vervoersrelaties
•
Groot aantal arbeidsplaatsen
•
Variatie watergebonden
activiteiten

Weaknesses
•
Beperkte bevaarbaarheid
Twentekanaal
•
Enschede als eindpunt vaarweg
•
Versnippering activiteiten
•
Visie gemeente op haven
•
Verouderde industrieterreinen

Opportunities
•
Revitalisering industrieterrein
•
Faciliteren multimodaal vervoer
•
Samenhang transport en
distributie met CTT
•
Distrivaart regio Twente
•
Potentieel ruimte droog terrein
•
Visie ondernemersvereniging BIT
•
Aanwezigheid spoor

Threats
•
Afname werkgelegenheid
industrie
•
Plannen woonfunctie
•
Geen financiering voor
verbreding en verdieping
Twentekanaal traject Almelo,
Hengelo en Enschede

Figuur 1.12
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Hengelo wordt gezien als het knooppunt in Twente. De gemeente Hengelo werkt nauw
samen met de andere gemeenten in Twente (Enschede, Almelo en Borne) en met het
bedrijfsleven gericht op het versterken van de economie in de regio Twente. In de
strategische visie van de Netwerkstad Twente is de herstructurering van bedrijventerreinen
(waaronder Twentekanaal) een belangrijk speerpunt.
De ontwikkeling van Industrieterrein Twentekanaal is in algemene zin een belangrijk
onderdeel van het economisch beleid van Hengelo. De gemeente heeft in haar kadernota
Economisch Beleid aangegeven prioriteit te willen geven aan de herontwikkeling van het
bedrijventerrein Twentekanaal. Daarbij gaat het om herinrichting van het industrieterrein
door het verplaatsen van een aantal bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven.
Industrieterrein Twentekanaal kenmerkt zich door een gevarieerde bedrijvigheid met een
aantal gezichtsbepalende bedrijven als Thales en Akzo die voor de werkgelegenheid in de
regio Twente belangrijk zijn. Met de visie van ondernemers op de ruimtelijke inrichting van
Twentekanaal geeft de Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT) mogelijke
verbeteringen aan voor een meer herkenbaar profiel. De ondernemers vinden dat
Twentekanaal ruimte heeft voor een betere ontwikkeling en profilering van de sectoren
hightech, industrie, recycling en milieu, transport en distributie, natte bedrijvigheid en
gemengde bedrijvigheid (zie figuur 1.11). Daarbij wordt ook gestreefd naar verdere
versterking van logistieke activiteiten in samenhang met de Combi Terminal Twente. Het
stimuleren van meer vervoer via het Twentekanaal via de terminal en watergebonden
bedrijvigheid past in het verbeteren van het duurzame karakter van Twentekanaal.
In nauwe samenwerking met de Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT)
inventariseert de gemeente momenteel welke deelprojecten in aanmerking komen in het
kader van herstructurering van industrieterrein Twentekanaal.
Ook in Enschede vindt herstructurering plaats van het Havengebied. Naast modernisering
van het gebied zelf, zal door intensivering ook de algehele ruimte voor bedrijvigheid in de
stad en regio toenemen. De gemeente en de Belangenvereniging Ondernemers
Havengebied werken samen aan de verdere planvorming van de herontwikkeling van het
Havengebied.
In Almelo wordt op termijn gedacht aan herstructurering van industrieterrein Dollegoor.
Naast de ontwikkeling en herstructurering van de terreinen in Hengelo maar ook in
Enschede (havengebied) en Almelo (Dollegoor) willen de gemeenten in Twente en de
provincie Overijssel gezamenlijk het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) ontwikkelen,
exploiteren en beheren. Het moet een grootschalig terrein worden van ongeveer 180
hectare (netto uitgeefbaar terrein 120 hectare) voor bedrijven in de logistiek, transport,
distributie en industrie. Met dit terrein willen de gemeenten en de provincie een impuls
geven aan de werkgelegenheid in Twente.
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In de toekomst liggen er mogelijk kansen voor Twente om in te spelen op initiatieven als
Distrivaart waardoor via de openbare laad- en loskade in Hengelo de steden in de regio
Twente bevoorraad kunnen worden via het water in plaats van over de weg. De aanleg van
een Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) tussen Hengelo en Enschede zien
ondernemers als een toekomstige ontwikkeling die bij kan dragen aan een betere
bereikbaarheid van de regio Twente.
De European Transport Region Twente (ETT) is de Twentse belangenorganisatie voor
transport, groothandel en logistiek die namens haar leden ondersteunt en meedenkt met
overheden over het verder verbeteren van de voorzieningen voor de logistieke en
kennisinfrastructuur in Twente. De verbetering van het Twentekanaal is één van de
aandachtspunten van ETT.

Figuur 1.13 Toekomstbeeld: Distrivaart River Hopper laadt en lost in Hengelo

Figuur 1.14 Combi Terminal Twente

1.5.2 Havengelden
De tarieven voor haven- en kadebelasting zijn in 2004 maar liefst 13 procent goedkoper
geworden in Hengelo. Reden is de hogere opbrengsten (300.000 euro) dan uitgaven
(240.000 euro).
De hogere opbrengsten zijn grotendeels het gevolg van de toename in het aantal
scheepsbewegingen van en naar Combi Terminal Twente (CTT).
CTT vindt dat de gemeente Hengelo een te hoge last rekent die na verloop van enkele
jaren zou uitkomen op 100.000 euro, terwijl CTT niet meer dan 45.000 euro zou willen en
kunnen betalen. CTT vindt dat de gemeente het tarief moet berekenen over het
daadwerkelijk geladen gewicht en niet over het maximale tonnage van de schepen. Door
de beperkte doorvaarthoogte van de bruggen op het Twentekanaal kan CTT per saldo met
2 (soms 3) lagen containers varen. Dit betekent dat het laadvermogen van het
containerschip maar ten dele kan worden benut.
De hoogte van havengelden is een lokale belasting maar uit navraag bij de andere
gemeenten in de casestudies blijkt dat de gemeenten verschillende tarieven hanteren
gebaseerd op verschillende maatstaven.
1.5.3 Verbreding en verdieping Twentekanalen
Rijkswaterstaat richt delen van de Twentekanalen opnieuw in. De scheepvaart en
waterhuishouding vereisen een breder en dieper kanaal dat meer water kan bevatten. Het
kanaal wordt verdiept om bepaalde schepen (klasse Va met een laadvermogen tot 2000
ton) volledig te kunnen beladen tot een diepgang van 2.80 meter. Om grotere schepen toe
te kunnen laten, wordt het kanaal verbreed. Tussen 2004 en 2007 wordt het traject tussen
Sluis Eefde en Sluis Delden aangepakt. Voor de opwaardering van het Zijkanaal naar
Almelo en het traject naar Hengelo en Enschede zijn nog geen concrete werkzaamheden
gepland. De ondernemers vinden dat het economisch verkeer op het water nog meer
gestimuleerd wordt als ook de industrie en logistiek in Almelo, Hengelo en Enschede
gebruik kan maken van de verbreding en verdieping van het Twentekanaal.
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Aandachtspunten Twentekanalen
•
•
•
•
•

Verbetering bevaarbaarheid
- Verbreding en verdieping ook voor Hengelo, Enschede en Almelo
- verhoging spoorbrug Eefde
Verbetering gebruik openbare laad- en loskades
- havengeld (jaarcontract / tarief o.b.v. lading)
- ligplaatsen
Wijziging in gebruik vaarweg
- ruimere openingstijden sluizen
- 24-uurs bediening sluizen en bruggen
Verbetering waarschuwingssysteem bij calamiteiten
Marketing Twentekanalen
- Economisch belang bedrijven
- Promotie vervoer over water in regio Twente

Figuur 1.15
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1.5.4 Afsluiting Twentekanaal
De overheid en bedrijven in de regio Twente hebben sinds eind augustus 2003
ondervonden wat het betekent als de regio niet bereikbaar is via het water. Door de brand
bij Vredestein in Enschede zijn zwaar verontreinigende stoffen in het water terechtgekomen
van het deel van het Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede. Om mogelijke vervuiling
van het Twentekanaal benedenstrooms van sluis Hengelo te voorkomen, is de
waterinname gestaakt, is varen in het derde pand van het Twentekanaal verboden en de
sluis bij Hengelo gesloten. In de afgelopen maanden hebben gedupeerde bedrijven in
Enschede zoals Sesam, Asfaltcentrale Twente, Betoncentrale Twente, Inter Metals en
Weghorst Oliko schade ondervonden van het niet bereikbaar zijn via het water. Ondanks
dat bedrijven gebruik hebben kunnen maken van overslagvoorzieningen in bijvoorbeeld
Hengelo, eisen de ondernemers miljoenen euro’s schadevergoeding. Onduidelijk is echter
wie precies verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan door de afsluiting van het
Twentekanaal. Rijkswaterstaat wil begin mei de scheepvaart in het afgesloten deel van het
Twentekanaal weer toelaten, mits een alternatieve aanvoer van het drinkwater voor
Enschede is gerealiseerd.
Op basis van de ervaringen met de afsluiting van het Twentekanaal zijn door de
ondernemers in Twente een aantal aandachtspunten geformuleerd die het gebruik van de
Twentekanalen moeten bevorderen. De werkgroep houdt zich bezig met promotie en
verbetering van het Twentekanaal en het realiseren van een betere informatievoorziening
(zie figuur 1.15, bron: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente).

