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Van de redactie (van het laatste krantje) 

Woolderesnieuws nummer 52. Op de valreep nog een tweede 
krantje dit jaar. Maar de klad komt er in. Ik vraag me af hoeveel 
buurtbewoners het krantje nog lezen. De lezers die de enquête 
vorig jaar hebben ingevuld, waren over het algemeen heel 
positief. Maar het waren er niet veel (maar 5% van het aantal 
krantjes dat verspreid wordt). 

Daarom is dit “mijn” laatste krantje en ga ik mij richten op de 
website en de Facebookpagina en daar af en toe bijdragen op 
zetten. Ik hoop dat u dat ook doet. 

 

Website:    www.woolder-es.nl 

 
Facebookpagina:  woolder-es (liken! svp) 

 

 

Herinneringsservice 

Als u er niet aan denkt om regelmatig op de website of 
facebookpagina te kijken, dan kan ik u om de zoveel tijd (of als er 
belangrijk nieuws is ) een berichtje toesturen om u er aan te 
herinneren. Wilt u dat, stuur mij dan uw emailadres  
(h-aalderink@home.nl )  

http://www.woolder-es.nl/
mailto:h-aalderink@home.nl
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Geen internet? 

Als u geen computer of internet hebt en toch graag af en toe nog 
nieuws op papier uit de buurt wilt ontvangen, stuur mij dan een 
briefje (Nico Maasstraat 12, 7555 LT Hengelo). Als hier belang-
stelling voor is, kijk ik of daar een oplossing voor is te vinden.  

 

Tot slot 

Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst bij de vijver 
op zondag 3 januari 2016 om 19.00 uur (zie de uitnodiging op de 
volgende pagina).  

Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig 2016! 

 

Herman Aalderink 
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Uitnodiging 
voor de 

Woolder Es NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
op  

zondag 3 januari 2015 om 19.00 uur bij de vijver. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt traditioneel opgeluisterd door 
de 

 

Kom uw buurtgenoten een gelukkig Nieuwjaar toewensen. 
Luister naar de midwinterhoornklanken over de vijver en kom 
u warmen bij de vuurkorf.  
 
Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een 
nieuwsjaar-(fris)drankje of borreltje.  
 

Van harte welkom !! 
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Vernieuwbouwing Twickelcollege  
 
Wie de laatste maanden langs het Twickelcollege komt ziet daar 
iedere dag verandering. In augustus begon hoofdaannemer 
Haafkes met de werkzaamheden voor de vernieuwbouw van de 
school. De firma Kamphuis kwam daar als onderaannemer voor 
de sloop bij. Kamphuis twittert: Gedeeltelijke totaalsloop 
#Twickel #College #Hengelo. Een goed gekozen term, want er 
bleef weinig over van het oude Twickelcollege.  
 
Harry Bomers, uitvoerder van Haafkes, vertelde er in oktober 
meer over. Op het terrein, waar ruim 500 meter hekwerk omheen 
staat, werd ik vriendelijk en met koffie ontvangen. Op het terrein 
werken op dat moment 4 medewerkers van Haafkes en circa 10 
mannen van Kamphuis, het sloopbedrijf.  
 

 
Een doorkijkje tijdens de sloop 
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Tijdens de eerste weken heeft Harry het bijzonder leuk gevonden 
in het te slopen gebouw op diverse plaatsen kunstige objecten en 
teksten op muren aan te treffen. Helemaal in de sfeer van het 
Twickelcollege was dit blijkbaar het afscheidsritueel van 
docenten en leerlingen.   
 
Inmiddels is het grootste deel van het de oppervlakte van het 
schoolgebouw nu gesloopt. Alleen het skelet is blijven staan. Dit 
wordt onderdeel van het nieuwe gebouw. Wekenlang reden er 
per dag zo’n 10 á 15 van die grote rode afvalcontainers het 
terrein af. De bouw start met de ophoging van de houten 
dwarsbalken in het dak. Deze worden verhoogd met delen van 
dwarsbalken die elders in het gebouw vrijkwamen. Recycling 
dus. Het dak wordt verhoogd om isolatie en technische leidingen 
plaats te geven.  
Graafmachines gaan in het project ruimte maken voor nieuwe 
fundering waar de vergrote zitkuil een onderdeel van gaat 
vormen.  
 

  

Links de oude zitkuil; rechts de nieuwe “zitkuil” 
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Uitvoerder Harry Bomers van bouwbedrijf Haafkes onder het skelet 
dat blijft staan en onderdeel gaat vormen van het nieuwe gebouw. 

 
Voor Harry is dit project speciaal omdat een deel van het gebouw 
gehandhaafd blijft. De werkwijze waarbij in een bestaand skelet 
moet worden ingebouwd is niet erg gebruikelijk. Overigens kent 
Harry het oude gebouw goed in betere tijden. Zijn kinderen zijn 
en waren leerling op het Twickelcollege. Tussen het zand en puin 
wijst hij vlot de plaats aan waar ooit de beroemde zitkuil en de 
docentenkamer was.  
 
Tijdens de maandelijkse bouwvergadering waarbij ook een 
vertegenwoordiger van de directie van de school aanwezig is 
wordt de voortgang besproken.  
 



 

7 

 
Het nieuwe dak in opbouw. Het bestaande stalen staanders en 
houten balken vormen de basis. Dit is opgehoogd met balken die 
elders bij de sloop vrijkwamen. 

 
Later in het bouwproces worden er honderden vrachtwagens 
verwacht om bouwmateriaal aan te voeren. Gelukkig komen die 
niet allemaal tegelijk.  
 
De bouw zal zeker duren tot oktober 2016. De docenten en 
leerlingen zullen dus eind  2016 terugkeren.  
Tot die tijd is alles anders rond het terrein; weinig fietsers maar 
wel grote vrachtwagens, geen zwerfvuil maar enorme 
zandbergen langs de Woolderesweg.   
 
We wensen Harry en zijn mensen succes met de bouw.  
 
Netty Bakker 
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Vijverconcert Woolder Es 
 
Zondagmiddag 31 mei 2015 ligt al weer een hele tijd achter ons. 
Het was een bijzondere dag. Op die dag werd voor de tiende 
keer het openlucht vijverconcert van de Woolder Es gehouden. 
Georganiseerd door Netty Bakker. 
 
Het weer was niet geweldig, maar er waren gelukkig droge 
perioden. En er was een groot stuk plastic waar de muzikanten 
en vooral de instrumenten onder konden schuilen tijdens de 
buien. Veel buurtbewoners kwamen luisteren. 
 

 
Ondanks het wat miezerige weer was er veel publiek, soms met 
paraplu, en speelden de muzikanten zoveel mogelijk door. 

 
Het Twents Jeugd Harmonie Orkest (TJHO) van Armonia trad op 
onder leiding van Bert Fransen. Het orkest is een goede 
bekende:. Het eerste vijverconcert, tien jaar geleden, werd ook 
verzorgd door TJHO, toen bestaand uit een geheel andere 
bezetting dan de muzikanten die nu optraden (het is immers een 
jeugdorkest).  
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Leerlingen van het Twickel met muziek als eindvak traden op als 
solist.  
 
Buurtbewoners rond 
de vijver en 
leerlingen van het 
Twickelcollege 
gingen rond met 
koffie, thee, 
limonade en 
huisgemaakt gebak 
De ingrediënten 
werden gesponsord 
door EMTÉ 
supermarkt.. 
De opbrengst 
€ 265,65 komt ten 
goede aan het 
Ghana project van 
het Twickelcollege: 
scholieren zamelen 
geld in voor 
onderwijs aan 
jongeren in Ghana.  
 
Enkele buurtbewoners bedankten Netty Bakker met een grote 
bos bloemen. 
 
In 2016 komt er vast weer een concert. Netty heeft met docenten 
van het Twickelcollege al gesproken om het vijverconcert te 
combineren met activiteiten in het vernieuwde Twickelcollege. 
We houden u via website en facebook op de hoogte. 
 
Herman Aalderink 

  

 
Verkoop van dranken en huisgemaakt 
gebak door buurbewoners ten behoeve 
van het Ghana-project van het Twickel 
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Extra goederentreinen langs de Woolder Es 
Vanaf april 2016 rijden er een half jaar lang meer goederentreinen 
langs de Woolder Es. Hoeveel extra treinen is nog onduidelijk. 
De reden hiervoor is de aanleg van een derde spoor in Duitsland 
tussen Emmerich en Oberhausen in aansluiting op de 
Betuweroute. Hieronder licht ik dit verder toe.  
 

 
Vanwege omleidingen door de bouw van een derde spoor tussen 
Emmerich en Oberhausen rijden vanaf april volgend jaar tijdelijk 
extra goederentreinen langs de Woolder Es  

 
De Nederlandse Betuweroute loopt van de Rotterdamse haven 
naar de Duitse grens bij Zevenaar en is aangelegd speciaal voor 
goederentreinen. Het is onderdeel van de belangrijke 
vervoersroute van Rotterdam naar Genua in Italië.  
Na de grensovergang bij Zevenaar sluit de Betuwelijn in 
Duitsland aan op een gewoon dubbel spoor van Emmerich naar 
Oberhausen, een gemengd spoor waarover zowel 
personentreinen als goederentreinen rijden.  
 
Over de Betuweroute zijn de afgelopen jaren steeds meer 
goederentreinen gaan rijden; de verwachting is dat de groei 
doorzet. Omdat op het Nederlandse deel geen personentreinen 
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rijden, is er in Nederland genoeg capaciteit en geeft verdere groei 
in geen probleem. Over de grens in Duitsland is er tussen 
Emmerich en Oberhausen veel minder capaciteit. Dat komt 
omdat daar naast goederentreinen ook personentreinen rijden. 
Duitsland heeft meer capaciteit nodig en gaat daarom in 2016 
beginnen met de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich 
en Oberhausen, over een afstand van ca. 70 km.  
 
De aanleg van dit derde spoor is een grote operatie. Er moeten 
47 bestaande spoorbruggen worden aangepast of vernieuwd; 55 
spoorwegovergangen komen te vervallen en worden vervangen 
door 34 nieuwe bruggen. Van de 14 stations op het traject 
moeten er 11 worden aangepast. Langs een groot deel van het 
traject komen geluidsschermen. De aanleg gaat lang duren; in 
2022 moet het klaar zijn.  
 
Door de bouwwerkzaamheden is gedurende een groot aantal 
weken tussen Emmerich en Oberhausen maar één spoor 
beschikbaar. In die weken kunnen maar weinig goederentreinen 
passeren. De rest moet worden omgeleid. Dat gebeurt vooral via 
de grensovergang Venlo. Maar voor een deel ook via de 
grensovergang Oldenzaal. Daar krijgen wij op de Woolder Es dus 
mee te maken. Het betreffen goederentreinen met “gewone” 
lading. Treinen met gevaarlijke stoffen krijgen voorrang op de 
Betuweroute en worden niet omgeleid.  
 
Vanaf april tot oktober 2016 is de eerste periode dat er maar één 
spoor beschikbaar is goederentreinen moeten worden omgeleid. 
Daarna zijn de perioden dat er maar één spoor beschikbaar is 
veel korter: vanaf 2017 tot 2022 is er elke maand gedurende één 
week maar één spoor beschikbaar. De andere drie weken zijn 
beide sporen beschikbaar.  
 
In de omleidingsweken verwacht ProRail voor de grensovergang 
Oldenzaal maximaal 35 goederentreinen per etmaal (normaal zijn 
dat er ca. 15 per etmaal). Maar of het er in de praktijk ook echt 
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zoveel worden, is onbekend. Dat hang af van de vervoerders die 
de treinen laten rijden. Dat moeten we dus afwachten1. 
 
De extra treinen mogen overigens niet veel extra geluid maken. 
Sinds 2012 gelden langs het spoor namelijk wettelijke geluids-
grenzen, de zogenoemde geluidproductieplafond. Zonder de 
omleidingen zit het geluid al bijna aan het plafond. Als er extra 
goederentreinen gaan rijden, zal ten minste 50% van die treinen 
moeten bestaan uit stille wagons, d.w.z. wagons met gladdere 
wielen die ongeveer net zo veel geluid maken als personen-
treinen en dus veel stiller zijn dan de reguliere goederenwagons.  
 
Voor de geïnteresseerden: www.prorail.nl/projecten/derde-spoor-
duitsland . Op deze website staan ook links naar de websites van 
de rijksoverheid en van de Deutsche Bahn. Ik zal u via 
www.woolder-es.nl ook op de hoogte houden  
 
Herman Aalderink 

 

Inzamelen data oud papier en plastic 
Omdat dit het laatste krantje is hier geen nieuwe data voor de 
inzameling van oud papier en plastic. De data kunt u vinden op 
het website van Twentemilieu (www.twentemilieu.nl). Als u uw 
postcode en huisnummer invult en dan kiest voor de afval-
kalender ziet u de data waarop de verschillende afvalstromen 
(vooral grondstoffenstromen eigenlijk) worden ingezameld. Ook 
de inzameldagen voor de nieuwe container met oranje deksel 
voor verpakkingsmaterialen zijn vermeld. 
 
Herman Aalderink. 

                                            
1 In 2015 was er vanwege werkzaamheden aan Nederlandse kant van de 
Betuweroute ook een tijdlang maar één spoor beschikbaar tussen Zevenaar 
en Emmerich. Toen was er via Oldenzaal nauwelijks extra goederenvervoer. 
De vervoerders hebben toen blijkbaar voor een andere oplossing gekozen. 

http://www.prorail.nl/projecten/derde-spoor-duitsland
http://www.prorail.nl/projecten/derde-spoor-duitsland
http://www.woolder-es.nl/
http://www.twentemilieu.nl/





