
Warmtenet 
Warmtenet krijgt vragen binnen over apparaten die een 
grotere capaciteit vragen voor het warm water. In de meter-
kasten die Warmtenet aflevert zit een standaard afleverzet 
CW4 (8 liter warm water per minuut). Er zijn apparaten  
die een hogere capaciteit vragen, zoals stoomcabines/ 
douches of hottubs. Bent u van plan om zo’n apparaat 
aan te schaffen? Het is handig om dan eerst contact op te 
nemen met Warmtenet. Zij kunnen dan met u bekijken wat 
er mogelijk is. 

Tip van Warmtenet
Is uw woning aangesloten op Warmtenet en heeft u  
vloerverwarming? U hoeft de thermostaat dan niet lager  
te zetten als u ’s avonds gaat slapen of even weggaat.  
Het kost namelijk meer energie om de woning daarna weer 
op te warmen, dan dat het kost om de temperatuur gelijk  
te houden. 

Voor je het weet, heb je allebéi een veranda! 

Noaberhulp 
in Berflo Es 

Een zoete inval lijkt het bij Gerrit en Tineke Klister. Drie buur-

vrouwen op de koffie. ‘Zo zitten we vaak bij elkaar’, vertellen 

ze. De Klisters betrokken in maart 2010 hun nieuwe woning 

aan de Thomasstraat. ‘Het gaat hier fantastisch met de buren 

onderling’, vindt Tineke. ‘We hebben goed contact en helpen 

elkaar waar nodig.’ 

Noaberhulp
Tineke: ‘Vanwege mijn knie heb ik op dit moment bedarrest. De  
sleutel voor bezoek hangt daarom bij de naaste buren. Zij zetten  
zelfs koffie voor mijn visite. En douchen doe ik bij buurvrouw Riek, 
iets verderop. Zij heeft een levensloopbestendige woning met een 
badkamer op de begane grond. Dit is echte noaberhulp.’

Veranda bouwen
‘Ben je ergens mee bezig, dan komen ze vanzelf bij je’ vertelt buur
vrouw Müge. ‘Je hoeft nergens om te vragen. Laatst was mijn vader 
een veranda aan het bouwen. Voor we het wisten was die af.  
En mijn vader stond al bij een andere buurman in de tuin om er daar  
ook één te maken!’

Gezelligheid
Het gaat niet alleen om hulp. De buren hebben het ook heel gezellig 
samen. Mügen: ‘Het eerste broodje uit mijn oven is altijd voor Tineke. 
En vaak kom ik haar even lenen, om mijn gerechtjes te proeven.’ 

Met elkaar meeleven
‘Zonder noaberschap was ik doodongelukkig’, zegt buurvrouw  
Brigitte. ‘Eenzaam lijkt me dat. Hier leven we allemaal met elkaar 
mee. Als mijn buurvrouw het oud papier op het bankje voor haar  
huis zet, breng ik dat verder. Dat gaat vanzelfsprekend.’

Extra ogen
‘We letten op elkaar, daar gaat het om’, vindt Tineke. ‘Op een  
positieve manier. Heb je die oude mensen van midden tachtig al  
twee dagen niet gezien? Dan ga je even kijken. Vertrouw je het niet, 
dan waarschuw je de woningcorporatie. Als buurtbewoners zijn we  
voor hen de “extra ogen”. We passen op elkaar.’ 

Berflo Es Zuid
  De bouwwerkzaamheden voor fase 2 liggen op schema. Naast 

huurwoningen worden ook koopwoningen gebouwd. Een flink 
aantal woningen is al verkocht. Ook de huurwoningen zijn 
populair. Het ziet er naar uit, dat alle appartementen in deze 
fase binnenkort zijn verhuurd.

  Op de hoek van de Hendrikstraat/Jules Haeckstraat komt een 
avontuurlijke speelplek voor kinderen. In overleg met diverse 
partijen, waaronder de werkgroep Spelen, is een groot speel-
toestel gekozen. Het bestaat onder andere uit houten palen, 
klim- en ‘lounge’-netten en een glijbaan. 

Veldwijk Zuid
  De nieuwe bewoners van het appartementencomplex aan de 

Klimopstraat wonen er ondertussen allemaal.
  De nieuwe speelplek op de hoek van de Kamperfoeliestraat/

Klimopstraat is bijna klaar, nog even geduld en er kan weer 
volop gespeeld worden!

  De bouw van het complex aan de Kamperfoeliestraat fase 2  
is volop bezig. Nog dit jaar wordt de dakvloer gelegd. In het  
3e kwartaal van 2012 levert de aannemer het complex op. 

Veldwijk Noord
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 oktober tot en met 

15 november ter inzage gelegen.
  Hoewel u er niets van kunt zien, borrelt het achter de schermen 

volop wat ontwikkelingen betreft. Binnenkort laat Veldwijk 
Noord van zich horen!   

  

Veldwijk Zuid
•	 Klimopstraat: moderne en verrassend ruime stadswoningen. 
 Prijzen stadswoningen: vanaf € 187.000 (met subsidie). 
 
•	 	Kamperfoeliestraat	(fase	2): ruime appartementen op 
 de beganegrond met terras type Roseja. Huurprijs vanaf 
	 € 667,67 p.m.

Berflo Es Zuid
Maartenstraat en Leonardstraat: 
•	 Woonhofje: Tussenwoning  Anouk (inhoud: 375 m3) en
 hoekwoning Myrthe (inhoud: 462 m3) liggen aan  een 
 gezellig woonhofje en zijn omringd door groen. Kenmerken  
 van deze eengezinswoningen zijn licht en geborgenheid.  
 Prijzen: € 165.000 (koop).

•	 Randwoningen: Tweekappers Fleur en Floor (inhoud: 
 bijna 600 m3) zijn modern en strak qua vormgeving.   
 Het zijn lichte en ruime eengezinswoningen.  
 Prijzen: € 235.000 (koop) en € 850 (huur).

De drie deelgebieden 

Hoe staat het met…

Te huur/te koop In de nieuwsbrief Berflo Mooi vertellen woningcorporatie Welbions  

en de gemeente Hengelo u over de ontwikkelingen in de Berflo Es.  

U leest alles over de vernieuwing van de buurten Berflo Es Zuid,  

Veldwijk Noord en Zuid. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan 

de nieuwe wijkvoorzieningen en de andere projecten die zich in 

Hengelo Zuid afspelen. Het volgende nummer verschijnt in het  

voorjaar van 2012.
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Openingstijden
rondom de feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur. Daarom is Berflo 
Mooi tussen Kerst en Oud en Nieuw (26 t/m 29 december) 
gesloten. Vanaf maandag 2 januari 2012 zijn wij graag  
weer tot uw dienst.

Infocentrum Berflo Mooi
Maandag t/m donderdag 14.00 - 17.00 uur. Vrijdag gesloten. 
tel. (074) 245 2010

Spreekuur Welbions 
Donderdag van 14.00 - 17.00 uur. 

Bij de inrichting van de speelplekken is het park verdeeld 
in een aantal gebieden: het gedeelte rondom het gebouw 
van de Brede School/MFA, een avontuurlijk en een natuur-
lijk deel. De leeftijd van de gebruikers en de functie van 
de toestellen spelen een grote rol bij de inrichting. Zo zijn 
de speeltoestellen op het plein bij de kinderopvang ge-
schikt voor kinderen tot vier jaar, die bij de Brede School 
zijn juist bedoeld voor kinderen tussen de vier en twaalf 
jaar. In de buurt van het gebouw zijn fitnesstoestellen en 
een jeu de boules baan voor senioren bedacht. 

Avontuurlijk en natuurlijk
In het gedeelte ‘avontuurlijk spelen’ komen grotere 
toestellen, voor de oudere kinderen. Dat kunnen een 
kabelbaan, een meermansschommel of een groot klim-  
en klautertoestel zijn, maar bijvoorbeeld ook een boom-
hut. Het natuurlijke speelgedeelte is in het noordelijke, 
bosachtige deel. Hier zijn geen toestellen nodig, omdat  
de omgeving genoeg uitdaging geeft. Wat is er mooier 
dan te spelen met de takken uit het bos, water en zand?
Van spelen word je moe. Daarom komen in het park  
genoeg bankjes, waarop je lekker even kunt uitrusten.

Kun je er ook in zwemmen?
Justen ter Horst (bijna 9) ziet de vijver wel zitten als hij 
erin mag zwemmen. Zijn zus Brechje (10) wil heel graag 
een ‘blotevoetenpad’: ‘Steentjes, modder en gras voelen 
zo lekker onder je voeten.’ Zusje Veerle (6) is dit keer niet 
mee. Moeder Lisette: ‘Er wonen hier veel kinderen die 
niet in de wijk naar school gaan. Jammer dat zij niet mee 
konden denken. En ik mis speeltoestellen voor minder-
valide kinderen.’ Vader Hans vult aan: ‘Zet pictogrammen 
bij de toestellen, die aangeven wat je met een toestel 
kunt doen. Of wat je juist niet mag doen.’

Houd het park mooi, netjes en veilig
‘Ik vind het een prachtig plan, maar ik maak me ook  
zorgen’, zegt Ria Trigg, wijkbewoonster, redactrice van 
Berflo Tribune en lid van de participatiegroep. ‘Vandalisme 
ligt op de loer. Er moet toezicht komen, maar het vraagt 
ook iets van de wijkbewoners. Als er een hondenuitlaat-
terrein komt, is dat dus ook de enige plek waar honden 
uitgelaten mogen worden!’

Globale planning
Naar verwachting is het ontwerp van het Watertorenpark 
in het voorjaar van 2012 helemaal klaar. Daarna kan het 
park aangelegd worden. Dat gebeurt in fases. Als eerste 
komt het grondwerk met de paden en de vijver aan bod. 
De inrichting met de speeltoestellen gebeurt medio 2013, 
als de Brede School klaar is.

Een park voor jong en oud 

Bruggetjes over het water, klimtoestellen, een jeu de boules baan, fitnesstoestellen. Ideeën 

zijn er genoeg voor de invulling van het Watertorenpark. De bewoners van Berflo Es en de 

toekomstige gebruikers van de Brede School/Multi Functionele Accommodatie hebben mee-

gedacht over de inrichting van het Watertorenpark. De kinderen zelf zijn natuurlijk ook niet 

vergeten! De leerlingen van de Waarbeekschool hebben hun favoriete speelplek getekend. 

Tijdens een inloopbijeenkomst werd het resultaat gepresenteerd: het voorlopig ontwerp van 

de speelplekken in het Watertorenpark.

‘Kom je spelen in het Watertorenpark?’ 

Voor informatie of brochures kunt u contact opnemen met 
Welbions (074) 24 68 300 of via klantenservice@welbions.nl. 
Kijk ook op www.mijnwijk074.nl. Bekijk daar ook verschil-
lende filmpjes van de woningen en de wijk!

Zoals Welbions met alle terugkerende bewoners in de Berflo 
Es Zuid afgesproken had, krijgen zij kookles op hun nieuwe 
keramische kookplaten. De nieuwe bewoners van de tweede 
fase van de nieuwbouw waren afgelopen november aan de 
beurt! En het was een gezellige en leerzame dag! Bewoners 
kregen van de kok van Aveleijn tips hoe om te gaan met de 
bijvoorbeeld de warmte van de keramische kookplaat en leer-
den meteen hun nieuwe buren kennen. En niet onbelangrijk; 
de pannenkoeken smaakten heerlijk!

Terugkeerders 
Berflo Es Zuid 
aan de kook!

Familie ter Horst

Wij wensen  
u hele fijne 
feestdagen  
en alle goeds 
voor 2012!



2011 2013

Veldwijk Noord
Oplevering MFA/Brede School
Oplevering Watertorenpark 

4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

Berflo Es Zuid
Start oplevering randwoningen fase 2
Start woonrijp inrichten openbare ruimte fase 2

Veldwijk Noord
Presentatie aangepast definitief ontwerp aan gebruikers 

Veldwijk Zuid
Afronden woonrijp inrichten openbare ruimte fase 1

Veldwijk Noord
Selectie/gunning aannemer MFA/Brede School 
Opstellen definitief ontwerp Watertorenpark

Veldwijk Noord
Start bouw MFA/Brede School

Veldwijk Noord
Start grondwerkzaamheden Watertorenpark

Veldwijk Zuid 
Start bouw stadswoningen en appartementen Jasmijnstraat
Oplevering maisonnettes en appartementen Kamperfoeliestraat fase 2
Oplevering renovatie eengezinswoningen Moerbei, Sneeuwbes en Goudenregenstraat fase 2

Berflo Es Zuid 
Afronding oplevering randwoningen fase 2

Sinterklaas
verrassing 
Veldwijk Zuid 

Ontwerp MFA/
Brede School 
aangepast

Antikraak houdt de buurt netjes

Het contract tekende Rody bij de organisatie Ad Hoc.  
‘Zij werken in opdracht van Welbions’, vertelt hij. ‘Doel is 
dat de panden goed onderhouden blijven en dat er geen 
krakers in gaan zitten. Als je weer uit je pand moet omdat 
het gesloopt wordt, hoor je dat een paar weken van tevo
ren. Binnen die tijd zoekt Ad Hoc dan iets anders voor je. 
Dit is mijn derde antikraakwoning.’

Best netjes
‘Mijn familie moest wel even wennen dat ik “antikraker” 
was geworden’, vertelt Rody lachend. ‘Misschien dachten ze 
aan ruige krakers met kaalgeschoren hoofden. Mijn moeder 
was dan ook verrast toen ze hier de eerste keer was: “Best 
netjes”, vond ze. Dat is juist een van de eisen, dat je het 
netjes houdt. Het wordt zelfs gecontroleerd. En er is een 
selectie om via Ad Hoc te mogen wonen. Je moet iemand 

Boven én onder de grond van het Vuurdoornplein ge
beurde de afgelopen tijd veel. René Segerink, project
begeleider uitvoering van de gemeente, hielp daarbij. 
‘Het riool splitsten we bijvoorbeeld op, zodat hemel
water nu de beek in gaat.’ Ook kabels en leidingen van 
gas, water, elektra en tv werden vervangen. 

Mooie grote bomen
Tot zover het onzichtbare werk. Daarboven kreeg het 
hele plein nieuwe straatstenen, stoepen en parkeer
plaatsen. En het mooiste? De grote bomen (platanen) 
en heggen van hulst, die het hele jaar voor een groen 
gezicht zorgen. De nu nog kale plekken in het gras 
verdwijnen ook. ‘We hebben de gazons al bijgezaaid, 
maar het gras komt voor de winter waarschijnlijk niet 
meer op. In het voorjaar bekijken we of er nog meer 
gezaaid moet. In ieder geval zal volgend jaar alles aan 
de westkant van de Klimopstraat (fase 1) groeien en 
bloeien.’ De oostkant van de Klimopstraat (fase 2) krijgt 
rond april dezelfde aanpak. 

Deze tijdsbalk geeft de verwachtingen aan.

Bomen geplant in Veldwijk Zuid 

Rody	(25)	studeert	psychologie	in	Enschede.	Sinds	september	vorig	jaar	woont	hij	als	antikraker	in	een	van	 

de	slooppanden	aan	de	Jules	Haeckstraat.	‘Voor	een	student	een	ideale	oplossing’,	vindt	Rody.	‘Het	is	hier	 

goedkoop, ruim en rustig. En niet ver van de universiteit.’

‘Mijn familie moest wel wennen 
dat ik “antikraker” was geworden’ 

Geheim van goede wijk gedeeld 

‘Volgend jaar zal alles groeien en bloeien’ 

Na 35 jaar met heel veel plezier in hun woning aan de Wellekens-
straat in Groot Driene gewoond te hebben, gaat het toch echt 
gebeuren! Het echtpaar Haanappel (78 en 79 jaar) gaat verhui-
zen. En wel naar een nieuwbouw appartement in Berflo Es Zuid. 
‘We vonden het eerst niks hoor, dat verhuizen. We hebben altijd 
met zo veel plezier in Groot Driene gewoond, het is zo’n mooie 
buurt en je zit met de fiets ook zo in het buitengebied. Maar 
toen mijn zus, die een paar deuren verderop woont, vertelde dat 
zij ging verhuizen naar een nieuwbouw woning voor senioren 
in de Sterrenbuurt, gingen wij ook nadenken,’ vertelt mevrouw 
Haanappel.

Doorstroomregeling
‘Het huis waar we nu wonen is groot en het onderhoud van  
de tuin wordt ook steeds lastiger. En onze kinderen vonden  
het ook een goed idee als we de stap zouden gaan zetten.  
En toen Welbions met een mooi voorstel kwam, hoefden we  
dan ook niet lang na te denken’. Meneer en mevrouw Haanappel 
zijn door Welbions namelijk actief benaderd om vanuit hun  
ruime eengezinswoning door te stromen naar een appartement. 
In Hengelo is namelijk een te kort aan eengezinswoningen.  
Welbions heeft daarom 1500 adressen persoonlijk benaderd  
en hen het aanbod gedaan om te verhuizen naar een nieuw-
bouw appartement in Berflo Es Zuid. Ook bood Welbions aan  
te helpen met de verhuizing. 

Alles dichtbij
‘Heel spannend hoor’, vervolgt mevrouw, ‘ik kon er eerst niet 
goed van slapen. Maar geleidelijk aan werden wij en de kinderen 
steeds enthousiaster. En het is ook echt een kans om nog veel 
jaren met veel plezier zelfstandig te blijven wonen’. De buurt  
kenden ze van vroeger en van vrienden die in de buurt wonen. 

Dhr en mevr. Haanappel verhuizen naar de Berflo Es Zuid

‘De mix van oud en jong spreekt ons erg aan!’

kennen die ook antikraak gewoond heeft. Zo houden ze 
grip op wie er binnenkomt.’

De wijk wordt veel beter
Veel contacten met de buurt heeft Rody niet. ‘Toen ik 
verhuisde, heb ik wel een praatje gemaakt met een aantal 
mensen’, vertelt hij. ‘Zij waren verbaasd dat ik zoveel moeite 
deed voor een woning waar ik kort kon blijven. Maar als 
student ben ik gewend om vaak te verhuizen. En mijn 
contacten heb ik vooral buiten de buurt: studiegenoten en 
mijn vrienden en familie in het zuiden. Ik kom uit Goirle en 
werk daar twee weekenden in de maand.

De buurt wordt erg mooi, vindt Rody. ‘Als ik uit het nieuwe 
gedeelte kom fietsen naar mijn slooppand, denk ik: nee, dit 
kan niet meer. De wijk wordt veel beter zo!’

‘En het wordt er nu zo mooi! Ook vanuit de Berflo Es zit je zo in 
het buitengebied en ook de winkels zijn dichtbij!’ 

Gezelligheid en goede buren
Wat ze van de nieuwe buurt verwachten? ‘Een hoop gezellig-
heid’, geeft mevrouw enthousiast aan. ‘Wij zijn zelf niet op onze 
mond gevallen en zullen onze plek vast snel vinden in de nieuwe 
buurt. Alles op z’n tijd. En we gaan vast ook een kijkje nemen 
in het buurtrestaurant’. Wat ze bijzonder vinden aan de nieuwe 

buurt is de mix van jongeren en ouderen. ‘Er staan apparte-
menten, levensloopbestendige woningen maar ook eengezins-
woningen. Dat vinden we leuk, een mix van woningen en  
dus ook van mensen en culturen. Een fijne woning is heel  
belangrijk, maar goede buren en het contact in de buurt is  
zeker zo belangrijk’, besluit mevrouw Haanappel. ‘En dan zit  
je in de Berflo Es Zuid goed!’

In het najaar van 2012 kunnen dhr. en mevr. Haanappel naar  
alle verwachting hun nieuwe stekkie, type Julia, betrekken.

Hoor de wind waait door de bomen…..alhoewel er 
slecht weer was voorspeld, haalde team wijkvernieu
wing van Welbions gelukkig geen nat pak bij het 
bezorgen van een Sinterklaasattentie bij de bewoners 
van Veldwijk Zuid.

Geduld en begrip
Alle bewoners van het wijkvernieuwingsgebied in 
Veldwijk Zuid ontvingen een kleine Sinterklaas
attentie van Welbions. Op deze manier wil Welbions 
de bewoners bedanken voor het geduld en begrip 
de afgelopen tijd tijdens alle sloop, nieuwbouw en 
infrastructuur werkzaamheden.
De bewoners waren aangenaam verrast en konden  
het gebaar van Welbions zeer zeker waarderen. 

Een terugblik op de eerste jaren van de vernieuwing van de Berflo Es – dat stond in oktober centraal. En 

vooral, de successen hierachter. Uit het hele land kwamen bewonersorganisaties om die zelf te zien en horen.

Geert Walgemoed kijkt tevreden 
terug. In oktober organiseerde hij 
namelijk een evaluatiedag voor het 
Landelijk Samenwerkingsverband 
Aandachtswijken. Als lid van de 
wijkraad Berflo Es bracht hij – samen 
met anderen – in beeld hoe de wijk 
weer ‘zwier’ krijgt, wat betreft de 
woningen én de mensen. De reacties 

na afloop? ‘Heel positief, van gemeenten tot wijkorganisaties in 
Amsterdam, Leeuwarden en Arnhem.’ 

Grip op de wijk
Na een fietstocht door de wijk volgde een presentatie over de 
wijkonderneming in oprichting. ‘Die sloot precies aan bij wat 
minister Donner wil,’ klinkt het trots, ‘namelijk wijkonderne-
mingen een stem geven; we willen graag meer regie over wat 
hier gebeurt, bijvoorbeeld afspraken maken over het – nu nog 
- versnipperde groenonderhoud en het grote aantal zorgverleners 
in de wijk.’ 

Grote groep enthousiaste mensen
De voorzitter van de huurdersbond in Ede, Hans Kregting, was  
er die dag bij. Zijn indruk? ‘Berflo Es is een wijk in beweging.  
Er wordt veel gebouwd en daarbij is er veel overleg om er samen 
een goede wijk van te maken.’ Wat hem vooral opviel, waren  
het enthousiasme en de grote groep mensen die meedachten: 
‘Dat is meer dan ik normaal zie en biedt meer kans van slagen.’ 

Overleg als succesfactor
Ede is al stappen verder met de wijkopbouw. ‘In de tijd dat  
de economie nog goed draaide, begonnen we al. Het grootste  
probleem dat nu in Ede speelt, is het aantal koopwoningen  
omlaag brengen, om het plan haalbaar te houden. Als één  
partij alle grond bezit, betekent dat makkelijker bijstellen.’ 
 
Snel bijstellen levert ook een nadeel op: ‘We hebben geen tijd 
voor uitgebreid overleg met allerlei partijen.’ En laat overleg  
nou net een van de belangrijkste punten zijn, die Berflo Es tot 
een succes maken…

Tijdens een bijeenkomst met alle gebruikers, op don
derdag 15 december, heeft Spring architecten het aan
gepaste definitief ontwerp gepresenteerd. Het eerste 
definitief ontwerp was in het voorjaar van dit jaar al 
door het college van B en W vastgesteld. Maar door de 
crisis worden de komende jaren minder woningen ge
bouwd. Dat betekent minder kinderen/leerlingen voor 
de scholen, en dus zijn  minder  lokalen nodig. Dat in 
combinatie met de bezuinigingen binnen de gemeente 
was een reden voor het college om te besluiten dat 
het gebouw 15% kleiner moest. De architect is daarom 
in overleg gegaan met de gebruikers van het gebouw 
(o.a. scholen). Het resultaat: een kleiner gebouw, dat 
toch aan de eisen voldoet. Op de afbeelding ziet u het 
aangepaste ontwerp.


