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Educatieschip de 

WaterVlo legt 

in het kader van 

WET (Water 

Energie Twente) 

aan in de haven 

van Hengelo. 

Dit schip is 

ingericht met 

één doel; het 

bieden van een 

waterbelevenis 

aan kinderen 

en volwasse-

nen. Jong en 

oud kunnen 

op het schip 

spelenderwijs 

leren over 

water.
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De watervlo in Hengelo

www.watervlo.eu
www.watermuseum.nl

Wanneer Woensdag 25 april 13:00 - 16:00
 Zaterdag 28 april 10:00 - 16:00
 1, 2 en 3 mei 10:00 - 16:00
Waar Havenkade 52/Schipperstraat
Toegang  Gratis

Ontdek alles over water aan boord van de Watervlo!               
      Open schip
     Kom jij ook?

Open schip
Speurtocht      Neptunus   riool     duikboot    proefjesen nog veel meer!  

Wo 25 en za 28 april 
Extra: Waterproefjes 
Van Techniekmuseum Heim

Di1 mei
Extra: Vossenjacht 
met waterfiguren  



Verschillende groepen bezoe-
kers brengen nu het project 

steeds verder vordert (en de lente aanbreekt) een 
bezoek aan het ‘nieuwe’ Kristalbad.

Begin maart bezochten leerlingen van het Montessori College in 

Hengelo het gebied Kristalbad. Ze deden dit in het kader van het 

project WaterEnergieTwente (WET). In dat project worden lessen 

over duurzaamheid gegeven. In de toekomst wordt in het Kristalbad 

het gezuiverde water uit de rioolwaterzuivering in het gebied geëco-

logiseerd. Dit is een duurzame aanvulling op het zuiveringsproces. 

Het projectgebied Kristalbad maakt deel uit 

van het bewegwijzerde Rondje Enschede. 

Dit is een wandel- en fi etsroute van 42 kilo-

meter rond deze stad. Naast waterberging, 

schoner water en een ecologische verbin-

dingszone heeft Kristalbad een recreatieve 

functie. Het projectgebied ligt in een dicht-

bebouwd en dichtbevolkt gebied en vormt 

daar nu al een groene buffer. Daarvan kan 

iedereen op eigen gelegenheid volop genie-

ten! 

Op 26 april 2012 brengen gemeenteraads-

leden van de gemeente Hengelo een bezoek 

aan het Kristalbad. Daarbij zijn ook bestuurs-

leden van het waterschap aanwezig. 

Het project ontvangt bijdragen uit het Innovatieprogramma 

Kaderrichtlijn Water en het Synergieprogramma deelstroom-

gebied Rijn-Oost, beide vanuit het Ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu.

Kristalbad druk bezocht
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Het is weer tijd om 
er op uit te gaan!
Fietstochten langs het water (overzichtskaart en 
download op www.hengeleau.nl)

• route Noord en Oost (ca. 2 uur)

• route Stad en Haven (ca. 1,5 uur)

• route West en Zuid kort (via Berfl obeek ca. 1,5 uur)

• route West en Zuid lang (via Oele, ca. 3 uur)

Zwembaden
• het buitenbad van het Twentebad gaat rond 1 mei 2012 weer 

 open

• het Tuindorpbad (Vijverlaan 63, Hengelo) gaat eveneens rond 

 1 mei weer open



Op de rand van de 
gemeentes Hengelo en 
Enschede ligt het gebied 
Twekkelo-West. Dit 
gebied wordt opnieuw 
ingericht. Overheids-
doelen en particuliere 
initiatieven worden ge-
bundeld tot één integraal 
plan. Samen met de om-
wonenden wordt er naar 
mogelijkheden gezocht om 
de kwaliteit van het land-
schap te versterken, door 
bijvoorbeeld de aanplant 
van bomen en de aanleg van 
poelen. 

Samenwerking
Twence (eigenaar van de grond), de gemeen-

tes Hengelo en Enschede, het waterschap 

en de omwonenden zoeken samen naar een 

ideale mix van landbouw, natuur en recreatie 

in Twekkelo-West. Het waterschap is daarbij 

verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting 

van de beken in de Boeldershoek. Door het 

gebied stromen de Twekkelerbeek en de 

Strootbeek. Deze beken zijn belangrijk, want 

ze zorgen voor de afvoer van water uit een 

groot gebied (ongeveer 160 ha.).

Nadruk op natuurvriendelijk
De Twekkelerbeek en de Strootbeek zien er 

nu uit als rechte sloten. Ze moeten worden 

omgevormd tot meanderende beken met 

natuurvriendelijke oevers. De nu aanwezige 

stuwen worden opgeheven, zodat ze niet 

langer een barrière voor vissen vormen. Ook 

wordt er ruimte voor water gecreëerd, zodat 

in het geval van grote hoeveelheden neerslag 

tijdelijk water kan worden vastgehouden.

Informatieve wandeling
Op 17 maart wandelden ruim veertig omwonenden en geïnteresseer-

den langs de beken op de Boeldershoek in Twekkelo-West. Onderweg 

vertelden projectgroepleden over de plannen rond de herinrichting 

van de Twekkelerbeek en de Strootbeek. Zo kon iedereen zich een 

goed beeld vormen van de plannen voor de nieuwe beken. 
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Boeldershoek: Samen op weg naar 
een mooi (beken-)gebied

Meer informatie:

wrd.nl/bekenboeldershoek
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Openingstijden van 

Kinderboerderij ‘t Weusthag:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur.  
(Dinsdagochtend gesloten).
Zondag van 10.30 - 17.30 uur.

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.

Frans Veelers en Janne Meijer zijn beheerders van 
de kinderboerderij ’t Weusthag. Kinderboerderij 
‘t Weusthag is gelegen in de wijk Hengelose Es in 
Noord Hengelo. Met ruim 40.000 bezoekers op 
jaarbasis is het één van de grotere kinderboerderij-
en in de regio. De kinderboerderij is een onderdeel 
van Team Duurzaamheid van de gemeente Hengelo. 

Ecologische basisvorming
Frans Veelers vertelt: “Op de kinderboerderij houden wij ons bezig 

met het geven van ecologische basisvorming. Beleven, verwonderen en 

het leren kennen van de natuur en het milieu in de eigen leefomgeving 

en je eigen rol daarin, staan centraal. Bezoekers leren op een respect-

volle manier om te gaan met de natuur, het milieu en met dieren”.

Naast ecologische basisvorming biedt de kinderboerderij samen met 

het Centrum voor Natuur en Milieu Communicatie voorlichting, 

informatie en educatie op het gebied van natuur, milieu en duur-

zaamheid. Op het terrein lopen allerlei dieren rond en er is een 

bezoekerscentrum waar tentoonstellingen te zien zijn. Ook kun-

nen scholen bij het Centrum voor Natuur en Milieu Communicatie 

educatief materiaal lenen.

De vogelvijvers als berging van hemelwater
Op het terrein van de kinderboerderij zijn ook twee vijvers. Deze 

vijvers zijn 11 jaar geleden aangelegd als bergingsvijvers voor over-

loop van de Hengelose Es. Het rioolstelsel in de Hengelose Es is 

gescheiden, waardoor vuil water naar de rioolwaterzuivering gaat 

en schoon hemelwater de grond in trekt, en afvloeit naar de vogel-

vijvers van de kinderboerderij. 

Allerlei watervogels
Op de vijvers leven verschillende soorten watervogels. Frans Veelers 

laat ons dit enthousiast zien. “We hebben een koppeltje zwarte 

zwanen. Elk jaar hebben we daar ook jonkies van. Verder zwem-

men op de vijvers Muskuseenden, Bergeenden, Mandarijneenden, 

Sminten en 

Kwakertjes. We 

hebben ook een 

aantal ganzen. En 

de vijvers krijgen 

regel-matig be-

zoek van allerlei 

wilde eenden.”

Voeren
“Elke ochtend 

voeren we de 

eenden”, zegt 

Frans. “Dan 

krijgen ze korrels en brood. Bezoekers mogen 

de eenden in de vijvers bij de kinderboerderij 

ook voeren. Ze lusten natuurlijk niet alles; 

afval, spaghetti en beschimmeld brood zijn 

ongezond voor de dieren. En dit trekt onge-

dierte aan. Onder andere ratten. Die willen 

we natuurlijk niet. Bovendien stelen die de 

eieren van de eenden! Dus als je onze een-

den wilt voeren, geef ze dan gewoon goed 

brood zonder schimmel, en niet teveel. 

Watervogels in andere vijvers dan de vijvers 

bij de kinderboerderij kun je beter niet 

voeren. Brood dat in het water terecht komt 

maakt de kwaliteit van het water slechter, 

waardoor vissen en waterplanten verdwijnen.”

Kinderboerderij ‘t Weusthag


