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In uw brief van 19 februari 2021 stelt u drie vragen over de aanleg van een geluidswal langs de A1 
ter hoogte van het Weusthag. Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 

 
Vraag 1. Zoals ik hierboven heb geschetst, heeft de gemeente Hengelo eerst een actieve rol 

gespeeld om een geluidswal aan te leggen, inclusief aankleding, terwijl er op dit moment geen 
plannen zijn voor de aanleg van de geluidswal. Kunt u het proces schetsen dat plaatsgevonden 

heeft?  
 

Het klopt dat er plannen zijn geweest om een wal aan te leggen c.q. de bestaande wal op te hogen 
vanaf de afslag Hengelo-Noord tot aan het viaduct over de A1 ter hoogte van de Europalaan. Een 

deel van de wallen is ook daadwerkelijk gerealiseerd. De Grondbank Hengelo (een 
samenwerkingsverband tussen NTP Milieu Enschede en Plegt Vos Infra & Milieu B.V.) had op enig 

moment een overschot aan categorie 1 grond (licht verontreinigde grond bodemkwaliteitsklasse 
Industrie). Voor deze grond werd een nuttige toepassing gezocht. Door de aanleg c.q. ophoging 

van de wallen langs de A1 werd een nuttige toepassing gevonden. De aanleg is door en voor 
rekening van de Grondbank uitgevoerd. De wallen langs het Weusthag liggen in het grondwaterwin 

en -beschermingsgebied. De toepassing van categorie 1 grond in dit gebied is niet toegestaan door 
de Provincie. Voor realisatie van een wal in dit gebied mag uitsluitend schone grond worden 

toegepast. Het realiseren van wallen met uitsluitend schone grond was financieel niet haalbaar. 
Hierdoor is maar een deel van de wallen gerealiseerd.   

 
 

Vraag 2. Hoe, wanneer en op welke wijze is de raad betrokken (geweest) bij dit proces? Als de 
raad niet betrokken is geweest bij deze vergevorderde plannen, waarom is hier dan niet voor 

gekozen?  
 

De realisatie van de wallen is een uitvoeringszaak waarvoor geen extra financieële middelen door 
de raad beschikbaar behoeften te worden gesteld.  

Over het hele proces mbt de ontwikkelingen in het Weusthag is de raad op verschillende wijze 
betrokken geweest. Zoals raadsbesluiten, raadsvragen, rondleidingen in het Weusthag, 

bijeenkomsten in de Houtmaat enz.  
Onderstaand noemen wij een aantal raadsbesluiten: 

 
 Actieplan Weusthagpark - juni 2010 

 Kredietaanvraag voorbereiding Infra Weusthag – juli 2011 
 Kredietaanvraag uitvoering Infra Weusthag – november 2011 

 Kredietaanvraag IMG prestatie programma Weusthag – augustus 2012 
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Vraag 3. Is het college bereid zich hard te maken bij de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat 

om alsnog te starten met het ophogen van de geluidswal en te zorgen voor een goede groene 
begroeiing zoals oorspronkelijk gepland was? Zo nee, waarom niet?  

 
Het ophogen van de geluidswal is geen taak of verplichting voor Provincie Overijssel of 

Rijkswaterstaat. Zoals bij het antwoord op vraag 1 al aangegeven worden strenge eisen gesteld 
aan de kwaliteit van de grond om toe te mogen passen in grondwaterwin en -beschermingsgebied. 

Hierdoor wordt de aanleg van een wal erg kostbaar. Voor deze kosten is geen dekkingsbijdrage 
gerekend in het project Weusthag.  Daarvoor was de subsidie van de Provincie voor het project 

Weusthag niet toereikend. Het project Weusthag is afgerond in november 2017. 
Een park is geen geluidgevoelig object dat vanuit de Wet geluidhinder beschermd moet worden. 

Voor Rijkswaterstaat is er geen wettelijke plicht om een wal aan te leggen of financieel bij te 
dragen aan de realisatie van een wal. Wij verwachten daarom niet dat Rijkswaterstaat bereid zal 

zijn om geld in dit project te steken.  
 

 
Wij verwachten uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben 

dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. Hester (voormalig projectleider Weusthag) van de 
afdeling projecten, vastgoed en grondzaken of de heer B. Meijer (adviseur specialistische 

milieutaken) van de afdeling Ruimte en Bouwen. 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


