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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over abri's met 
sedumdaken 

3214700  13 april 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

Op 11 maart 2021 hebt u ons raadsvragen gesteld over abri’s met sedumdaken. Hieronder gaan 
wij puntsgewijs op uw vragen in.  

 
  
1. Wat zijn de totale kosten voor vervanging van de 4 abri’s en de kosten voor de sedumdaken?  

 

De kosten van de proef bedragen € 6.200,-. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande 
abri’s.  

 

2. De bedoeling is dat het regenwater wordt vastgehouden, maar hoe zit dat dan bij langdurige 
regenval? Graag uitleg hierover.  

 

De sedumdaken nemen het water op bij regenbuien, ook langdurige.  
 

3. Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van deze abri´s met sedumdaken en wie betaalt dit?  

 

De onderhoudskosten zijn beperkt omdat sedumdaken in principe levenslang meegaan en 
zichzelf in standhouden. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.  

 

4. Wat is de effectiviteit t.o.v. de kosten. Kan het geld niet veel efficiënter en beter besteed 
worden door op maaiveld tegels te vervangen door groen? M.a.w. is het niet een wat dure 
doorgeslagen symboolpolitiek? Graag uitleg hierover.  

 

De kosten van de proef zijn beperkt, onder meer omdat we op een gebruik maken van 

reeds voorhanden voorzieningen. Ervaringen elders in het land leren dat sedumdaken op 
abri’s positief bijdragen aan onder meer het tegengaan van hittestress en het bergen van 
regenwater. Met de proef willen we meer inzicht krijgen voor de Hengelose situatie.  

 
5. Is onder de huidige omstandigheden (coronatijdperk) niet beter om het plan voorlopig stop te 

zetten? Zo ja, bent u dat ook van plan? Zo nee waarom niet?  

 

Nee, dit zijn wij niet met u eens. De werkzaamheden worden in de openbare ruimte en op 
een veilige manier uitgevoerd. 
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6. Is het de bedoeling om meer abri's te vervangen en te voorzien van sedumdaken en wat wordt 
er, in het kader van de duurzaamheid, met de ´oude´ abri´s gedaan?  

 
Dit is afhankelijk van de resultaten van de proef. Zoals aangegeven wordt gebruik gemaakt 
van bestaande abri’s.  

 
7. Als dit bijvoorbeeld afhankelijk is van de ervaring met de geplande 4 stuks wat zijn dan de 

afwegingscriteria om het aantal uit te breiden? Graag uitleg hierover.  

 

Abri’s met sedumdaken kunnen bijdragen aan het afvangen van fijnstof, bergen van 

regenwater en het bieden van verkoeling bij hitte. Daarnaast vergroten ze de biodiversiteit 
in een stedelijke omgeving, hetgeen insecten zoals bijen ten goede komt.  

Voor de proef maken we gebruik van verschillende typen abri’s zodat we per type kunnen 
monitoren of en in welke mate ze hier aan bijdragen.  

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


