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BERFLOBEEK 
STEEDS FRAAIER
De eerste aanpassingen aan de Berfl obeek tussen de Bree-

marsweg en de Rudolfstraat zijn uitgevoerd aan het begin en 

aan het eind van het traject. Zo is er bij de Breemarsweg een 

nieuwe damwand gekomen en een mooie brugleuning. De 

beek achter de Hegemansweg is een aantal meters verplaatst. 

Zij heeft een speels verloop gekregen en ligt nu in een mooi 

groen gebied. Het tussengedeelte wordt aangepakt zodra de 

fl ats in Berfl o Es Zuid zijn gesloopt. Onder meer wadi’s gaan 

het schone hemelwater opslaan en afvoeren. 

www.hengeleau.nl

‘Achter de woningen aan de 
Hegemansweg is na goed 
overleg met de bewoners 
een hekwerk met poorten en 
klimplanten geplaatst.’

Rob Heukels, 
beleidsmedewerker water en riolering, 
gemeente Hengelo

VELDWIJK ZUID 
Het ontwerp voor de omloopleiding tussen de voetbalvelden en de wijk Veldwijk Zuid die wordt vernieuwd, is 
in concept klaar. Het plan gaat in op de gewenste stedelijke ontwikkeling langs de beek. Water staat centraal in 
deze nieuwe wijk. Het waterschap, de gemeente, Welbions en de projectontwikkelaar Nijhuis Bouw hebben het 
concept gezamenlijk ontwikkeld. In 2012 gaat de schop in de grond en begint de bouw.

CREATIEVE UITDAGING
‘De Berfl obeek die vanaf de Rudolf-
straat naar de binnenstad loopt, wordt 
in de toekomst ook nog aangepakt. 
Gezamenlijk met bewoners willen we 
gaan bekijken hoe we de beek en de 
omgeving natuurvriendelijker en 
educatiever kunnen inrichten. De beek 
ligt erg ingeklemd tussen de huizen en 
de budgetten zijn beperkt. We staan 
voor een creatieve uitdaging om er 
toch wat moois van te maken.’
Jeroen Riekert, projectleider waterschap.



Aanpak wateroverlast
‘Bij de wateroverlast van afgelopen 

zomer is het belang van bergingsgebie-

den, zoals in Woolde en ’t Genseler, heel 

duidelijk geworden. We gaan dan ook 

verder op die weg. Daarnaast werken 

we aan meer ruimte voor water in het 

stedelijk gebied. En aan het afkoppelen 

van regenwater van de riolering. Op 

deze manieren kunnen we het beste de 

normale wateroverlast aanpakken, maar 

ook de extreme 

door het veran-

derende klimaat.’

Stefan Kuks, 

watergraaf

‘Rond 1900 is op de locatie van voor-

heen Huys Hengelo de Hengelosche 

Bontwevereij Hulshoff-Pol gebouwd,’ 

licht Jan Kees Stegeman toe. ‘Het 

Huys Hengelo was al in 1821 ge-

sloopt. Het had destijds een houten 

stuw om het water in de grachten 

op peil te houden. De bontwe-

verij had een gietijzeren stuw op 

de zogenoemde ‘spoel’. Op de spoel liet men met de stuw het 

beekwater (van de Drienerbeek die door de weverij liep) via goten 

in grote houten of stenen bakken lopen. In die bakken werden de 

garens en stoffen gespoeld*. De stuw hebben we gedemonteerd en 

naar de gemeentewerf gebracht. Daar heeft hij vervolgens een tijdje 

gelegen voordat hij werd gerestaureerd. Gelukkig is hij tussentijds 

niet bij het oud ijzer beland. De stuw hebben we gezandstraald en 

opnieuw geverfd. Een probleem waren de gietijzeren steunen. Die 

waren gebroken en moesten worden gelast. Alleen de klep die in 

het water zakt, hebben we moeten vernieuwen, de rest is helemaal 

origineel. De stuw is sinds kort teruggeplaatst op een tiental meters 

van zijn oorspronkelijke plek. Hij staat nu dicht bij het Heemafstraat-

je. Ik ben heel blij dat we deze enige gietijzeren stuw van Hengelo, 

althans voor zover bekend, hebben behouden.’

(*bron: HEIM, H. Hamer)

Cultuurhistorische objecten behouden
‘Zowel de gemeente als het waterschap proberen waar mogelijk 

cultuurhistorische objecten te behouden’, vertelt Henk Vrieling, advi-

seur watersysteem van het waterschap. ‘Onze eerste taak als water-

schap is natuurlijk het beheren van de beken en sloten. Maar het is 

ook ons beleid om objecten uit het historisch culturele erfgoed te 

handhaven. Als we iets tegengekomen in Hengelo, dan bepalen we 

in goed overleg met de gemeente hoe we daarmee  omgegaan. Je 

begrijpt dat deze oude stuw een fantastische vondst was. Hij verte-

genwoordigt een belangrijk stuk Hengelose geschiedenis.’

Stuw Bontweverij in ere hersteld
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Bij de afbraak van het Heemafterrein eind jaren negentig kwam tot grote verrassing van 
gemeente en waterschap een fraaie stuw tevoorschijn. Jan Kees Stegeman, bouwinspecteur 
monumentenzorg van de gemeente, is verheugd dat de gerestaureerde stuw onlangs een 
ereplaatsje heeft gekregen op Thiemsland.

‘Gelukkig verdween de stuw 

niet bij het oud ijzer’

‘Met de drie speerpunten: vasthouden, 

bergen en afvoeren van water bin-

nen haar eigen gemeentegrenzen zorgt 

Hengelo niet alleen voor een oplossing 

van de waterproblematiek, maar geeft ze 

water ook weer een volwaardige plek in 

de openbare ruimte.’

Wethouder Janneke Oude Alink, 

gemeente Hengelo



‘Onze stichting maakt zich sterk voor het terugbrengen, zichtbaar en 

beleefbaar maken van de beken in de Hengelose binnenstad. Onze 

stad is geworden tot wat ze is dankzij de beken die er doorheen lopen. 

De inrichting van straten en bebouwing van Hengelo werd vroeger 

gebaseerd op de loop van de beken. Wij willen die beken terugbrengen 

in de openbare ruimte. Zij zijn er de drager van. Een fraaie openbare 

ruimte is heel belangrijk voor de leefbaarheid van een stad en het wel-

zijn van de mensen. Dat is een boodschap die soms moeilijk uit te leg-

gen is, maar die we steeds blijven uitdragen. Gemeente en waterschap 

begrijpen wat we willen, maar zij hebben ook met veel andere partijen 

te maken. Vaak komt bij de invulling van de openbare ruimte functio-

naliteit voorop te staan. Voor ons mag het ook wel een keer mooi zijn. 

Van grijs wordt geen mens blij.’

‘Beken zijn drager van 
de openbare ruimte’
Bijeenkomsten, symposia, nieuwsbrieven, website 
en manifestaties. Op allerlei manieren brengt de 
Stichting Groene Binnenstadsbeken haar visie op 
de Hengelose binnenstadsbeken onder de aandacht. 
Sietske Smit, secretaris, vertelt waarom.

Tweede symposium
In september hield de Stichting 

Groene Binnenstadsbeken voor de 

tweede keer een symposium. De cen-

trale vraag was: ‘Wat je zou kunnen 

doen om de beken een meer promi-

nente plek in de stad te geven, ook 

als de wereld verandert?’ Momenteel 

lopen veel herstructureringsprojecten 

in Hengelo vast. En het geld voor het 

terugbrengen van de beken is vaak 

juist verbonden aan dat soort projec-

ten. Daarom zijn creatieve oplossingen 

nodig. Daar ging het symposium over. 

De conclusie van het symposium was 

dat de beken hoger op de politieke 

agenda moeten komen, wellicht via 

een portefeuillehouder water.

www.groenebinnenstadsbeken.nl

‘Beekbusters bibberen 
van betonnen bakken’
Wat begon als een geintje in 1996 is anno 2010 veran-
derd in een ware toeristische attractie. Geen wonder, 
vindt Eduard van Dijk van de Beekbusters. ‘Want heel 
veel inwoners van Hengelo vinden de beken leuk en 
willen er graag op varen.’

‘Met een aantal mensen bedachten we dat je vanuit Hengelo naar 

zee zou moeten kunnen kanoën. Want, alle wateren komen tenslotte 

daarop uit. We zijn toen eens gaan proberen de Hengelose beken te 

bevaren. Zowel boven- als ondergronds hebben we de beken helemaal 

herontdekt. Er is een wachtlijst van honderden mensen die ook willen 

kanoën. Het is ook zo leuk om te doen, ondergronds helemaal. Beken 

ervaar je het beste terwijl je vaart, vanuit het eendenperspectief. Hen-

gelo mag wat ons betreft, best eens wat trotser worden op haar beken. 

Laat die beken maar zien. En wij geven er graag leuke publiciteit aan.’

De Beekbusters willen dat:
• Waterwegen begaanbaar zijn voor 

kano’s, vlotten en antieke scheepjes.

• Beken en sloten uit het beton ge-

haald worden en het liefst in een 

groen jasje worden gestoken.

• Iedereen kan genieten van heldere 

beken.

www.beekbusters.nl

Toeristische kanotochten vanaf 2011
De Beekbusters zijn bezig om samen met 

Humanitas Onder Dak, die geschoolde gidsen 

gaat leveren, toeristische tochten aan te bieden 

vanaf 2011. 



Wat vindt…u?

Colofon
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Deze nieuwsbrief is in Hengelo af te halen bij de Gemeentewinkel in het stadhuis, bij het 
Informatiecentrum Hart van Zuid en bij de bibliotheek. In Almelo is de nieuwsbrief af te 
halen bij de publieksbalie van het waterschap Regge en Dinkel (Kooikersweg 1, Almelo).
Hengel’eau, een gezamenlijke uitgave van gemeente Hengelo en waterschap 
Regge en Dinkel, is een digitale nieuwsbrief met een gelimiteerde geprinte oplage. 
Kijk op www.hengeleau.nl voor meer info.
Tekst: Teksbureau Tussenhaakjes, Hengelo

Begin dit jaar is de nieuwsbrief Hengel’eau in een frisser en eigentijdser jasje 

gestoken. Drie keer bent u ‘bijgepraat’ over de vele onderwerpen die in 

Hengelo spelen rondom water. Over grote onderwerpen, zoals de aanpak 

van het beeksysteem Bornsebeek en het retentiegebied Kristalbad. Maar ook 

over kleine projecten zoals een nieuwe brug over een binnenstadsbeek en 

nieuwe fi etsroutes langs de Hengelose beken. 

Gemeente Hengelo en het waterschap Regge en Dinkel zijn nieuwsgierig naar uw mening over 

de nieuwsbrief. Wat vindt u van de keuze van onderwerpen? Zijn er onderwerpen die u mist? 

Is drie keer per jaar verschijnen voldoende? Moet de nieuwsbrief groter of kleiner in omvang? 

Vindt u een nieuwsbrief wel de juiste manier om water onder de aandacht te brengen bij de 

inwoners van Hengelo? Hebt u misschien opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via 

een e-mail aan: duurzaam@hengelo.nl
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Vermeld bij uw reactie duidelijk uw postadres. U ontvangt dan van ons als 
dank voor uw reactie een waterschapskaart: een plattegrond met daarop 
alle beken, rivieren, bronnen enz. in het werkgebied Regge en Dinkel.

…van de 
vernieuwde 
Nieuwsbrief 
Hengel’eau? 
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