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Eén van de laatste zouttorens
staat op terrein van universiteit
Leo Nij kam p

H oge do nkere
mijnschachten vo or het
winne n van zo ut vormden
oo it opvallende elem enten
in het land schap bij
Bo ek elo en Hengelo (0) .
Toepassing van nieuwe
boortechn ieken maakte ze
overbodig. Van de zeven
bewaard gebl even toren s is
er één ove rgebrach t naar
de Ca lslaan op het terrein
van de Universiteit
Tw ente. Hij we rd door
Akzo Z out C he mie,
waarin de Ko ninklij ke
N ede rlandsc he
Z outindustrie is opgegaa n,
geschonken en als clubhuis
van de stude nte nhockey vere niging D ricn crlo
ingeri ch t.
H et w itte goud in de
Twentse bodem werd in
1886 bij toeval ontdekt,
to en de kasteelheer van
O l/de z Ol/tro,.m in hel Twe ntse landschap [o to L. N .
Twi ckel bij Delden drinkwater wilde aanboren en pekel boven brac ht. Op een
diepte van 400 meter bleek een enorme laag steenzout te zitten. De ontginning
begon pas na de Eerste Wereldoorlog, toen N ederland voor de zoutinvoer
steeds ho gere prij zen moest betalen. Nu zij n de rollen omgekeerd en wordt
naar zestig land en uitgevoerd.
H et eerste verwerkingsbedrij f ve rrees in Bock clo aan de spoo rlij n van En sch ede
naar H aaksbergen. In de houten , taps toelop ende torens in het veld we rde n de
boorpijpen aan elkaar geschroefd en de diepte in ged reven om water in de
zo utlaag te br engen en als pek el weer op te pompen voor verwerking tot
hu ishoud- en wegenzo ut en versc hillen de ande re producten . N a de ope ning
van het Twenteka naal in de derti ger j aren werde n de activiteite n geleidel ij k
verplaatst naar een nieuwe fabri ek in H en gelo (0), om dat verze ndi ng per schip
aanmerkelijk go edko per was.
D e komst van ve rplaatsbare boorin stallaties in 1963 luidde het einde van
ve ro uder de mijntorens met ho ge onde rho udskosten in. Zij w erd en ve rvangen
do or besch eiden groene bo orhuisjes in boerderijstijl, com plee t met windveren
en een gevelte ken . H et dak reikt bijn a tot aan de grond. D aaronder bevinden
zich de afsluiters van de boorgaten en contro le- apparatuur.
Als de mobiele installatie haar werk mo et do en , worden de wanden van het
huisje uitgeklapt om de boormast bov en het boorgat te brengen. De plekken
waar geboord wordt zijn na ticn tot vijfticn j aar uitgeput. Elk jaar komen er
ongeveer 10 nieuwe bij. D e ge handhaafde o ude zouttorens worden als
industriële monumenten be sch ouwd.
Wi e ove r de zoutwinning, vroeger en nu , meer wi l w eten kan terecht in het
Z outmuseum in D elden.
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