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Transparante communicatie tussen AkzoNobel Hengelo 
en de lokale omgeving. 

Omwonenden/ betrokkenen kunnen zich uitspreken over 
gevoelens, meningen en informatiebehoeften t.a.v. 
AkzoNobel in Hengelo.  

AkzoNobel kan onderwerpen aan de orde stellen die om 
reactie of standpunt omgeving vragen: ontwikkelingen, 
plannen en ideeën. 

Omwonenden/betrokkenen kunnen extra informatie 
vergaren. 

De Klankbordgroep heeft niet tot doel om tot 
besluitvorming te komen. 
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Vereniging Behoud Twekkelo 

Commissie Belanghebbende Agrariers 

Dorpsraad Boekelo 

Ondernemersvereniging Marssteden 

Buurtkring Usselo 

Drie landeigenaren 
 

AkzoNobel: geen lid Klankbordgroep; Site Director (vz), 

secretaris en eventele andere vertegenwoordigers. 
 

Vrije meningsuiting: ieder neemt zitting op persoonlijke titel; 
dus geen formele vertegenwoordiging achterban. 

Deelnemers Klankbordgroep 
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Elke deelnemer heeft recht agendapunten in te brengen 
tot een week voor de vergadering 

AkzoNobel stelt vergaderfaciliteiten beschikbaar 

Minimale vergaderfrequentie 2x per jaar  

Informatie is niet vertrouwelijk, tenzij anders aangegeven 

Elke deelnemer is vrij om op persoonlijke titel over het 
Klankbordgroepoverleg te communiceren. 
Vertegenwoordigers AkzoNobel en deelnemers 
Klankbordgroep worden vooraf op de hoogte gebracht 
wanneer Klankbordgroepleden gezamenlijk naar buiten 
willen treden. 

Na twee jaar evaluatie 

 

 

 

Praktische afspraken 
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AkzoNobel heeft haar wortels in Twente 

99 jaar geleden startte de Koninklijke 
Nederlandse Zoutindustrie de 
zoutwinning in Boekelo 

AkzoNobel Hengelo uitgegroeid tot 
één van de twee grootste 
zoutfabrikanten ter wereld 

Vele partner- en sponsorschappen, 
onder andere: 

– Rabotheater, Wilminktheater  

– FC Twente 

– Techniekmuseum HEIM 

– Zoutmuseum Delden 

– Zout Expres 

– Twente Elan 

Deelname aan Jet-Net en diverse 
community-activiteiten  

AkzoNobel geworteld in Twente 
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50% van het zout voor de Nederlandse 
consumptie komt uit Hengelo: 

Tafelzout 

Bakkerijen 

Zuivelproducten 

Vleesindustrie 

Waterbehandeling en landbouw 

 

Productie van 2,5 miljoen ton zout per jaar 

Door innovatie en technologie kent zout uit 
Hengelo hoge zuiverheidsgraad (99,9 % 
NaCI) en daardoor zeer geschikt voor 
chemische industrie 

Van zout maken wij chloor 

Iedere Nederlander gebruikt 
zout uit Hengelo 
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AkzoNobel behoort tot de top 50 grootste 
werkgevers in Twente 

Top 3 werkgever in categorie ‘industrie’ 

Directe werkgelegenheid fabriek Hengelo: 
bijna 400 medewerkers 

Indirecte werkgelegenheid: ongeveer 1350 
mensen 

 

Intensieve relatie met Universiteit Twente 
en hbo-opleidingen 

Ieder jaar diverse stage- en 
afstudeerplaatsen 

Mogelijkheden voor start-ups en pilot 
plants op ons terrein 

 

Met wie maken wij zout in 
Hengelo? 
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Bijna 5% van bruto regionaal product van 
Twente is te herleiden naar AkzoNobel- 
zoutproductie Hengelo 

2011-2016: meer dan € 100 miljoen is 
geïnvesteerd in site en boorveld (o.a. 
Ganzebos) 

2017-2021: ongeveer € 100 miljoen 
verwachte investering (o.a. Haaksbergen) 

Per jaar ongeveer € 8 miljoen afdracht 
belastingen, € 400.000 lokaal 

Met 145 eigenaren zijn afspraken gemaakt 
over huren van land voor het plaatsen van 
zouthuisjes 

AkzoNobel betaalde hiervoor in 2015 
vergoeding van ongeveer € 300.000 

AkzoNobel investeert veel in innovatie, 
onder andere in het Deventer Open 
Innovatie Center 

 

AkzoNobel investeert in Hengelo 
en in de regio 
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Wij werken veel samen met lokale 
leveranciers zoals:  

BAM 

A. HAK 

Apparatenbouw Ootmarsum 

B&S Industrieel Onderhoud 

En vele anderen 

 

Jaarlijkse orderportefeuille van bijna € 50 
miljoen 

 

 

Leveranciers 
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Lokale logistieke bedrijven vervoeren het zout 
en de zoutproducten:  

Container Terminal Twente – 20 containers 
met zoutproducten per dag over heel de 
wereld 

Vredeveld Logistics – o.a. 100 
vrachtwagens per dag met zout en 
zoutproducten naar met name Duitsland, 
België, Frankrijk en Nederland 

3 a 4 zoutboten per dag 

 

Logistiek 
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Van zout maken wij chloor 

Chloor is een essentiële bouwsteen voor 
de chemie en zit in meer dan 60% van de 
producten van de chemische industrie 

AkzoNobel levert 30% van het chloor voor 
de Noordwest-Europese chemische 
industrie en het overgrote gedeelte voor 
het ARRRA-cluster 

Diverse chemische clusters zijn 100% 
afhankelijk van zout van AkzoNobel zoals: 

– Rotterdam 

– Leverkusen (Duitsland) 

– Dormagen (Duitsland) 

– Uerdingen (Duitsland) 

– Frankfurt (Duitsland) 

– Rafnes (Noorwegen) 

– Tessenderlo (België) 

 

 

Belang van zout in Europees 
perspectief 
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Strategische werkgroep 
‘Zoutwinning in Twente’ 

Werkgroep onder leiding 
van wethouder Van 
Agteren met deelname van 
Rijksoverheid, Provincie, 
SodM, Gemeenten 
Hengelo en Enschede, 
AkzoNobel 

De werkgroep behandelt 
de volgende onderwerpen: 

• Integriteit putten 

• Integriteit leidingen 

•Stabilisatie van cavernes 

 

Klankbordgroep omwonenden 

Klankbordgroep om 
structureel in gesprek te 
blijven met lokale 
omgeving 

O.a. worden uitgenodigd: 

Vereniging Behoud 
Twekkelo  

Commissie 
Belanghebbende Agrariers 

Landeigenaren en 
omwonenden Twekkelo, 
Boekelo en Usselo 

Dorpraad Boekelo, 
Buurtkring Usselo,  
Ondernemersvereniging 
Marssteden, Buurtkring 
Twekkelo 

Minimaal 2 keer per jaar 
bijeen 

www.akzonobel.com/hengelo 

Alle actuele en relevante 
informatie publiceren wij op 
onze website 

Tips of vragen? Laat het 
ons graag weten 

We blijven graag in nauw overleg 

https://www.akzonobel.com/hengelo/


Vragen, opmerkingen en afsluiting 

Informatievoorziening 
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Vragen, opmerkingen en 
afsluiting 


