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Geachte raadsleden, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met deze brief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de droogte en de bevaarbaarheid van 
Twentekanaal en de acties die tot nu toe zijn ondernomen. 

 
Unieke situatie. 

In de afgelopen weken hebben veel landen in Europa te maken met een recorddroogte, ook 
Nederland. Deskundigen spreken van een situatie die zich in deze periode van het jaar nog niet 

eerder heeft voorgedaan en leggen een relatie met de klimaatverandering die zich voordoet. 
 

Diverse sectoren en verschillende belangen 
Het tekort aan water is voor veel sectoren een probleem, niet alleen voor de binnenvaart. Het gaat 

om drinkwatervoorziening, proceswater voor industrie (ook kritieke sectoren), koelwater, water 
voor landbouwdoeleinden en rivieren/kanalen voor transport. In sommige gevallen is het 

noodzakelijk het water op peil te houden om schade aan dijken of natuurgebieden te voorkomen.  
 

Al deze belangen worden beoordeeld en tegen elkaar afgewogen door Waterschappen, provincies, 
Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van binnenvaart. De binnenvaart is zeer belangrijk, maar 

als het echt kritiek wordt, scoort het lager op de prioriteringslijst. 
 

Situatie Twentekanaal  
De afgelopen weken hebben de binnenvaartschepen met minder lading en daarmee minder 

diepgang gevaren. Wel met een hogere frequentie. Op deze wijze is de bedrijvigheid grotendeels in 
stand gebleven. Vorige week is de situatie in snel tempo verslechterd en zien wij de activiteit op de 

Twentekanalen per dag afnemen en de onzekerheid onder schippers en ondernemers toenemen. 
 

Op moment van schrijven is de doorgang in het Twentekanaal zodanig, dat er nog steeds gevaren 
kan worden met minder lading. Met ingang van woensdag 17 augustus is Rijkswaterstaat bij sluis 

Eefde gestart met vraag- en aanbod gestuurd schutten. Hetzelfde regime geldt ook voor sluis 
Delden en sluis Hengelo. Schepen kunnen schutten op volgorde van aankomst en als er voldoende 

water is. 
 

De uitdaging voor de sluis Eefde (de toegangspoort tot havengebied Twente) is om stremming van 
het kanaal te voorkomen. Dit gebeurt door water uit de IJssel op te pompen, waarna 7-8 keer een 

binnenvaartschip de sluis kan passeren. Daarna moet er weer ongeveer zeven uren gepompt 
worden voor de volgende schutmogelijkheid. 

 
Rijkswaterstaat probeert 48 uur van tevoren te waarschuwen in geval van stremming, maar kan dit 

niet garanderen. Daarmee blijft het een risico afweging voor de schipper zelf om wel of niet op het 
Twentekanaal te blijven. 
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Rijkswaterstaat en havenmeesters monitoren voortdurend de bedrijvigheid op het kanaal en staan 

in contact met de binnenvaartschippers en de bedrijven. 
 

Mocht het tot een stremming komen (en die kan volgens deskundigen meerdere weken tot 
maanden duren), dan ondersteunt Havenbedrijf Twente de nog aanwezige binnenvaartschepen op 

het Twentekanaal zo goed mogelijk. Denk daarbij aan walstroomvoorzieningen, drinkwater en 
andere dienstverlening. 

 
Situatie haven gerelateerde bedrijven 

De afgelopen week is er regelmatig overlegd door Rijkswaterstaat, provincie, havenbedrijf Port of 
Twente en Port of Twente Logistic Association en vertegenwoordigers van de binnenvaart. 

 
Via Port of Twente en de EZ-contactfunctionarissen van de deelnemende gemeenten wordt de lijn 

naar de haven gerelateerde bedrijven open gehouden. Veel bedrijven hebben inmiddels transport 
tot aan de laatst mogelijke terminal en aanvullend of vervangend vervoer per spoor of weg 

georganiseerd. Andere bedrijven hebben productiebeperkende maatregelen in het verschiet, 
doordat aan- en afvoer niet geregeld kan worden. De oplossing verschilt per bedrijf en per sector.  

 
De gevolgen van de situatie voor bedrijven langs het Twentekanaal onderstreept nogmaals het 

belang van vervoer over water voor de regionale economie.  
 

Regionaal bestuurlijk overleg 
Op 18 augustus vond op XL Businesspark in Almelo een regionaal bestuurlijk overleg plaats over de 

bevaarbaarheid van de Twentekanalen. Aanwezig waren bestuurlijk en ambtelijk de provincie 
Overijssel, Rijkswaterstaat, Port of Twente Havenbedrijf, bestuurlijk vertegenwoordigd door 

wethouder Hanneke Steen (Hengelo), Port of Twente Logistic Association, Combi Terminal Twente 
en Koninklijke Binnenvaart Nederland. 

 
In het overleg is de actualiteit van de droogteproblematiek en de bevaarbaarheid besproken. Er is 

niet alleen stilgestaan bij de oplossingen voor de korte termijn (denk aan uitwijkmogelijkheden 
voor bedrijven en schippers) maar vooral ook voor de lange termijn. De noodzaak voor het vinden 

van structurele oplossingen is evident, omdat de verwachting is dat de huidige situatie als gevolg 
van klimaatverandering in de nabije toekomst geen uitzondering zal zijn.  

 
Cruciaal is dat alle betrokken partijen tijdig en eenduidig worden geïnformeerd. Afspraak is dat de 

deelnemers aan dit overleg weer bijeenkomen zodra nieuwe ontwikkelingen onderlinge afstemming 
ten behoeve van een consistente regionale samenwerking noodzakelijk maakt. 

  
Dit is voorlopig de informatie waarover wij beschikken. De ontwikkelingen zijn de afgelopen weken 

zeer snel gegaan en de situatie is in snel tempo verslechterd. Mochten er nieuwe ontwikkelingen 
zijn, dan houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


