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De gezellige decembertijd breekt weer 

aan, met als een van de hoogtepunten 

de viering van Oud en Nieuw. Natuurlijk 

mét de traditionele oliebollen en 

appelflappen! Maar weet u, dat u het vet 

waarin u gefrituurd heeft gescheiden kunt 

aanleveren? 

U houdt vet toch ook apar t?

 december 2012

www.hengeleau.nl
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Ja, ik hou
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Lees verder op pagina 3



Ondergrondse missie 
Kristalbad geslaagd
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Zodra het hele waterbergingsgebied Kristalbad voltooid 

is, staat het water aan beide zijden van spoorlijn Hengelo 

- Enschede met elkaar in verbinding. Om die verbinding 

te maken heeft waterschap Regge en Dinkel onlangs drie 

duikers onder het spoor aangelegd: aan de Hengelose kant 

twee duikers van 1.80 meter hoog, en aan Enschedese 

kant een duiker met de doorsnee van een meter. ‘Het was 

hele een klus, waarmee een boorteam van vier mensen 

zeker een half jaar bezig is geweest,’ zegt Dirk Jan Zwartbol 

van aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab. ‘Omdat de 

onderdoorgang onder het grondwaterpeil ligt, moesten 

we om te kunnen werken aan het begin en einde van de 

onderdoorgang waterdichte kuipen maken. In één van de 

twee kuipen stelden we de (enorme!) boormachine op. De 

machine boort een gat met de doorsnede van de duiker. 

Grote vijzels duwen de boorkop de grond in. De uitgeboorde 

grondsmurrie is weggezogen en afgevoerd. Onverwacht 

kwamen we een zwerfkei met een doorsnede van 80 

centimeter tegen, maar gelukkig is het werk goed verlopen.’ 

Bij de uitvoering van deze klus is voldaan aan de strenge eisen 

van ProRail. Het treinverkeer mocht op geen wijze gehinderd 

worden en er mocht geen schade aan het spoor ontstaan.



Afvalscheiding is een kleine moeite en 

draagt bij aan een duurzame samenleving. 

Wist u dat u net als glas, papier en plastic 

ook uw gebruikte frituurvet en bakolie kunt 

inleveren? Bij steeds meer supermarkten, 

afvalscheidingsstations en (sport-)clubs staan 

hiervoor gele containers.

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet in de originele 

verpakking of in een oude plastic fles. 

Verzamel ook bakolie in een plastic pot of 

fles. Alleen kleine restjes in de pan? Veeg dat 

met keukenpapier weg en gooi het papier in 

de vuilnisbak.

Waarom?
Gebruikt frituurvet en bakolie dat door 

toilet of gootsteen wordt gespoeld, zorgt 

voor verstoppingen in het riool en extra 

werk bij de rioolwaterzuivering. Door beide 

Olie en vet, recycle het!

Winters vermaak
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Iedereen die van schaatsen op natuur-ijs 

houdt, hoopt natuurlijk dat het deze winter 

flink zal vriezen! Is dat het geval dan kunt u in 

Hengelo terecht op twee officiële ijsbanen:

 De ijsbaan van de Hengelose IJsclub, 

Van Alphenstraat (www.hijc.nl)

 De ijsbaan van de IJsclub Delden aan 

de Bornsestraat op Landgoed Twickel 

(www.ijsclubdelden.nl)

U betaalt hier een kleine vergoeding. 

Daarmee steunt u de ijsclub.

Ook op de vele (waterbergings-)vijvers in 

Hengelo kan prima geschaatst worden. Dit 

is dan wel op eigen risico. De voornaamste 

vijvers zi jn Het Woolde, Waterpark 

’t Genseler, het Tuindorpbad en de 

vernieuwde Swavertvijver.

Mocht de vorst écht doorzetten dan organiseert waterschap 

Regge en Dinkel een schaatstoertocht van veertig kilometer over 

het Almelo-Nordhornkanaal. In februari 2012 namen ruim 4.000 

schaatsliefhebbers deel aan deze tocht. Daaronder ook bekende 

Hengelo-ers, zoals de Hengelose wethouder Mulder en zijn 

echtgenote. Hou de website van het waterschap in de gaten!

in te leveren kunnen vet en olie worden verwerkt tot schone 

biobrandstof. In Hengelo zijn al vier adressen waar gebruikt vet 

wordt ingezameld. Kijk voor meer informatie en inzameladressen op: 

www.vetrecyclehet.nl

Wethouder Wieger Mulder deed in februari 2012 mee aan de 

Schaatstoertocht Regge-Dinkel.



Hoe kan ik watervogels en vissen helpen 
in de winter?
U heeft van de zomer waarschijnlijk met volle teugen genoten van uw vijver in de tuin 
en van de watervogels en vijvers in uw buurt.  Nu het weer winter is zijn er een aantal 
dingen die u kunt doen om de (water)vogels en vissen goed de winter door te helpen.

Uitgave van de gemeente Hengelo en waterschap Regge en Dinkel
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Colofon
Deze nieuwsbrief is in Hengelo af te halen bij het Publieksplein in het stadhuis, het Informatie-
centrum Hart van Zuid en 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.

Vijvers en vissen
Haal bladafval uit de vijver. De bladeren verzuren het 

vijverwater, waardoor de dieren in de vijver kunnen 

sterven. Sneeuw op uw vijver houdt het zonlicht tegen. 

Algen zijn dan niet in staat voldoende zuurstof te pro-

duceren en vissen overleven dit gebrek aan zuurstof 

niet. U kunt daarom het beste altijd de sneeuw van uw 

vijver verwijderen. 

Maak een natuurlijk wak in uw vijver door voordat het 

gaat vriezen een drijver van piepschuim in uw vijver te 

plaatsen. Ook kunt u het water in beweging houden 

met een pomp. Het plaatsen van holle riet- en planten-

stengels in het water zorgen dat er lucht door het ijs 

kan komen en het ziet er ook nog eens leuk uit. Hak 

het ijs nooit kapot. Hierdoor ontstaan drukgolven, die 

in afgesloten water nergens heen kunnen. De zwem-

blaas van de vis beschadigt hierdoor. Giet ook geen 

kokend water op het ijs om het water te ontdooien. 

Hierdoor verwondt u de dieren die in het water wo-

nen. 

Watervogels
Het is niet nodig om watervogels in buurtvijvers bij 

te voeren met brood. Ze worden bijgevoerd door de 

gemeente en vinden zelf veel gezond voedsel in en 

om het water (plantaardig of waterbeestjes). Zwanen, 

ganzen en eenden eten in de winter voornamelijk gras. 

Ze schuiven als het sneeuwt zelf de sneeuw aan de 

kant. U kunt de waterdieren een handje helpen door 

de sneeuw weg te schuiven en zo een open plek te 

creëren waar ze weer bij het gras kunnen.

Tuinvogels
Tuinvogels kunt u het hele jaar voeren. Geef de vogels 

vóór de middag voer en niet te veel. Zo blijft er geen 

voer liggen en komen er geen ratten en muizen ‘s 

nachts op af. Ook het ’s avonds opbergen van vet-

bollen in een afgesloten trommel is een goede manier 

om ratten- en muizenoverlast te voorkomen.

Ziet u deze winter een (water)dier in nood?

Belt u dan de dierenambulance: 06 - 52 33 22 16.


