
En plots sterven de
bomen en planten af
Zout winning

Zout lekte uit pijpleidingen
van AkzoNobel in Hengelo, in
juli. Lekkages kwamen eerder
voor. „De honden lusten er
geen brood van.”

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

H�E�N�G�E�LO.�Toen de vrouw uit Henge-
lo haar hond uitliet, zag ze het: het
maisveld vlak bij haar huis was
ondergelopen. Het was 3 juli. De
mais lag plat, er borrelde brak water
op. Het kon niet anders of er was iets
mis met een ondergrondse pijplei-
ding van AkzoNobel, het bedrijf dat
in de omgeving van Hengelo en En-
schede zout uit de bodem haalt. De
fabriek ligt dicht bij haar woning.

Inmiddels is de dode mais verwij-
derd, het vervuilde land afgegraven,
en zijn bomen en planten in de om-
geving aan het afsterven. Bladeren
van imposante eiken zijn bruin ge-
worden – te vroeg voor de tijd van
het jaar. Brandnetels in sloten die
waren volgestroomd met zout water,
zijn zwart.

De strakke heg bij het huis van de
vrouw is aangetast. De vraag is of
haar notenboom het er levend van af
zal brengen. Een deskundige van een
kenniscentrum voor bomen – door
AkzoNobel ingeschakeld voor inven-
tarisatie van de schade – heeft haar
geadviseerd de boom de kans te ge-

ven te herstellen. Haar echtgenoot:
„Je staat versteld van de impact op
de natuur.”

Buurtbewoners maken zich zor-
gen. Deze lekkage, in een transport-
leiding op een diepte van anderhalve
meter, volgt op de recente ontdek-
king van lekkages in vijf boorputten
dieper in de grond. In één put lekte
eind jaren tachtig bij schroefverbin-
dingen diesel weg op een diepte van
ruim vijftig en bijna honderd meter,
en in de jaren daarna nog pekel. De
lekkage is in mei 2015 ontdekt en zou
pas in mei 2016 zijn gemeld aan het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Inmiddels doet AkzoNobel onder-
zoek naar alle 550 putten. Deze week
bracht de toezichthouder naar buiten
dat zich van 2014 tot in dit jaar in to-
taal 28 lekkages hebben voorgedaan
op en buiten het fabrieksterrein.

Al in 2014 vond het SodM het tijd
voor beter onderhoud en betere in-
specties bij AkzoNobel. „De vraag is
nu of AkzoNobel voldoende doet”,
aldus een woordvoerder van het
SodM. De situatie is urgent, aldus de
to e z i c ht h o u d e r.

AkzoNobel zelf zegt ook bezorgd te
zijn; inspecties zijn opgevoerd, meer
onderdelen worden preventief ver-
v a nge n .

In de buurt groeien de twijfels; de
lekkages stapelen zich op. Hoe zit het
met het toezicht? Is het SodM laks?
En AkzoNobel? Is de multinational
wel eerlijk? Is het bedrijf nog be-
t ro u w b a a r ?

Voorzitter Bart Overbeek van de
Vereniging Behoud Twekkelo, het

gebied tussen Hengelo en Enschede
waar AkzoNobel veel boorputten
heeft, stelt dat „de honden er geen
brood van lusten; lekkages die dertig
jaar lang niet zijn ontdekt. Dat geeft
geen hoop voor de opslag van gasolie
in lege zoutcavernes.”

In november is AkzoNobel begon-
nen met de opslag van gasolie (die-
sel) in twee lege zoutcavernes onder
een industrieterrein in Enschede.
Overbeek: „Nu je dit weet, moet je
daar gewoon mee stoppen. Je kunt
wel zeggen dat het allemaal veilig is,
maar blijkbaar kan het toch zomaar
gaan lekken.” Hij citeert een woord-
voerder van waterleidingbedrijf
Vitens: „Het is niet de vraag óf een
leiding gaat lekken, maar wanneer.”

Ook onder de grond van landeige-
naar Overbeek zelf bevindt zich een
caverne. Om zout te winnen, zijn er
ooit drie boringen verricht. Op die
plekken staan drie van de vele zout-
huisjes met puntdaken die kenmer-
kend zijn voor het landschap tussen
Enschede en Hengelo. AkzoNobel be-
taalt hem daar jaarlijks 970 euro
vo o r.

Op winningslocaties gaat water de
grond in en komt pekel naar boven
die via leidingen naar de fabriek gaat.
Daar wordt het water verdampt zo-
dat het zout overblijft. Sinds 1918
wordt er zout gewonnen uit Twentse
bodem.

Het gesprek dat de vereniging on-
langs had met de locatiedirecteur
van AkzoNobel stelde Overbeek niet
gerust. „Daar werd gezegd dat het

leidingsysteem verouderd is en dat
het nog wel vaker zal gebeuren. Ja,
de winning hier onder Twekkelo is
uitgeput, dus het zal zakelijk gezien
niet interessant zijn om veel te inves-
te re n”, concludeert hij. „Blijkbaar
moeten we het accepteren, maar ik
vind dat moeilijk.”

Arnold Enklaar, mede-eigenaar
van landgoed Het Stroot (zeventig
hectare met acht zouthuisjes, een
pijpleiding onder de grond en één
van de vijf lekkende boorputten) is
het gewend dat bomen en gewassen
doodgaan door het pekelwater.
„Iedereen in de buurt weet dat er tel-
kens wel weer ergens een leiding lek
is. Het is vervelend, maar niet we-
reldschokkend. Dan komen ze van
AkzoNobel wat herpoten en dan
mopper ik wat. Niet rampzalig, maar
ook niet leuk. Wel jammer dat
AkzoNobel de leidingen niet weet
dicht te houden.”

Bovengrondse vervuiling graaf je
af, maak je schoon en je zet er nieu-
we aanplant neer, vinden Overbeek
en Enklaar. Ze zijn vooral bezorgd
over de vervuiling met dieselolie in
de diepte. „Want onder de grond...
daar heb je geen zicht op. Wie weet
hoe erg het daar is”, zegt Overbeek.

AkzoNobel betreurt de lekkages.
Het bedrijf reageert per e-mail: „Wa a r
lekkages zijn ontstaan, repareren we
die direct. In overleg met het be-
voegd gezag stellen we een sane-
ringsplan op en voeren dan uit. In-
dien nodig vervangen we bomen en
ge w a s s e n .”

Het�stuk�grond�in�de�gemeente�Hengelowaar�na�een�zoutlekkage�be-
gin�juli�geen�mais�meer�groeit.�Het�voormalige�maisveld�ligt�vlak�bij�een�fa-
briek�van�AkzoNobel.
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AkzoNobel slaat nu gasolie
op. Omwonenden vrezen
dat ook die gaat lekken

Sinds 2014 hebben zich
28 lekkages voorgedaan


