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        JAARVERSLAG 2022  
 
1.Een kwestie van volhouden, maar het waterorgel is terug. 
Het vergde veel inzet, tijd en doorzettingsvermogen van een kleine groep enthousiastste en 
betrokken Hengeloërs, om het Waterorgel Hengelo; zoals de installatie nu heet, in ere te 
herstellen. Het waterorgel is dit jaar in de vijver in het park de Bataafse Kamp aan een 
tweede leven begonnen.  
 
Oorspronkelijk bevond het waterorgel zich in de vijver bij het FBK-stadion. Op initiatief van 
Drees Kroes; projectleider bij FC Twente Scoren in de wijk, kwam dit bijzondere waterorgel 
tot stand. 
In de zomer van 2009 werd het waterorgel officieel in gebruik gesteld, met de bedoeling dat 
het waterorgel hier nog vele jaren een publiekstrekker zou zijn. Echter in 2016 verdween het 
waterorgel, omdat de entree bij het FBK-stadion werd aangepast en de vijver plaats moest 
maken voor parkeerplaatsen.  
 
Er bleek op dat moment geen andere vijver in Hengelo geschikt te zijn voor het waterorgel. 
De omvangrijke installatie, bestaande uit 73 pompen en 73 lampen, belandde op het droge 
en het ging een onzekere toekomst tegemoet.  
Pas in 2021 werd duidelijk dat het waterorgel een plek zou kunnen krijgen in de te renoveren 
vijver in het park Bataafse Kamp.  
Zes jaar op het droge had het waterorgel uiteraard geen goed gedaan en van de 73 pompen 
bleken, na uitvoerige testen, er nog maar 31 bruikbaar. 
Er moest opnieuw fors geïnvesteerd worden om het waterorgel nieuw leven in te blazen. 
Het bestuur van de inmiddels opgerichte “Stichting Waterorgel” slaagde erin om, met 
ondersteuning van het bedrijfsleven, FC Twente Scoren in de wijk, onderwijsinstellingen, 
stichtingen, fondsen, particulieren en de gemeente Hengelo, dit unieke waterorgel voor de 
ondergang te behoeden.  
 
Op woensdagavond 18 mei 2022 werd het gerenoveerde waterorgel, onder grote publieke 
belangstelling, door wethouder Gerard Gerrits officieel in gebruik gesteld.  
 
Het waterorgel bestaat nu uit 54 pompen die water spuiten - tot wel acht meter hoogte- en 
die belicht kunnen worden door 54 verschillende gekleurde ledlampen.  
Overdag kan het waterorgel als fontein functioneren. 
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2. Bestuur Stichting Waterorgel: 
Voorzitter/penningmeester a.i.  Dhr. Benno Goosen 
Penningmeester   Vacature 
Secretaris    Dhr. Bardjan Ter braak 
Lid met specifieke taken 
Organiseren evenementen  Dhr. Clemens Falkman 
Beheer en onderhoud  Dhr. Gerard Zielman 
Vertegenwoordiger(ster) VVE Vacature 
Bataafse kamp 
PR en sociale media   Vacature 
 

3.Waterorgelshows (duur show 20-30 minuten) 
Thema Periode Aantal 

shows 
Aantal 
Toeschouwers 

Openingsshow 18-05 2 400 

Open monumentendag (zonder muziek) 08-09 3 450 

GI Ga Groen: Kinderboekenweek 
+ herhaling openingsshow 

09-10 t/m 14-10 
 

20 2500 

Kerstshows* 17-12 t/m 22-12 20 1000 
*De Kerstshows vonden plaats onder erbarmelijke weersomstandigheden.  
  De combinatie vrieskou, regen en wind maakten een bezoek aan de shows niet erg    
  aantrekkelijk. De publieke belangstelling viel daardoor een beetje tegen, maar wie    
  desondanks toch aanwezig was, kon genieten van een zeer sfeervolle en feeërieke show. 

 
De reacties bij alle shows waren zeer positief. Er werden vele foto’s en filmpjes gemaakt en 
via de sociale media met elkaar gedeeld. 
Door de shows werd het waterorgel nog nadrukkelijker op de kaart gezet. 
 
Voor de stroomvoorziening waren we aangewezen op de huur van een aggregaat. 
Ook moesten er extra kosten gemaakt worden om het water in de vijver op het gewenste 
peil te houden. De rekeningen hiervoor werden dit jaar betaald door de gemeente Hengelo 
en door de projectontwikkelaar van het appartementencomplex Bataafse Kamp. 

 
Samenstelling shows: Mathijs Hummel/Jelmer Klein Severt/Stijn van Faassen/Igno Freriksen 
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4. PR en sociale media 
In de media werd uitvoerig aandacht besteed aan de installatie en hergebruik van het 
waterorgel. Via de sociale media werd ook veel informatie gedeeld. 
Op onze website: waterorgelheneglo.nl is ook veel informatie te vinden. 

             
Plaatsing informatiezuil bii de vijver. 
Bij de vijver is een informatiezuil geplaatst. Door de QR-code te scannen worden bezoekers  
op de hoogte gebracht van de dagen en tijdstippen waarop het waterorgel functioneert. 
Deze zuil werd geplaatst in samenwerking met de gemeente Hengelo en onthult door een 
van onze waterorgelshow ontwerpers; Stijn van Faassen 
 

4. Financieel verslag (op hoofdlijnen) 
Inkomsten Bedrag  UITGAVEN Bedrag 
Saldobank 01-01-2022 €   9.623,14  Bank kosten €     201,80 

Sponsoring  € 27.480,00  Herinrichting waterorgel  €38.702,24 

Vrienden van het waterorgel €   2.055,00  Beheer/onderhoud €     257,18 

Lening Digital Sourcing €   5.000,00  Vergaderkosten €     447,05 

   Publiciteit o.a. website beheer €     424,80 

   Realisatie/uitvoering shows €     390,00 

   Aflossing lening Digital Sourcing  €   3.000,00 

Totaal € 44.158,14  Totaal €43.423,07 

 
Saldobank 31-12-2022    €    735,07.  
Debet: rekening gemeente onderhoud vijver €    500,00.        
Totaal:      € 1.235,07   
 
Credit: restant lening Digital Sourcing:     € 2.000,00   
 

RESULTAAT(negatief)               €.   764,93 
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5. EXPLOITATIEBEGROTING     2023 

Onderdeel INKOMSTEN UITGAVEN 

Saldo bank  €      735,07 €         0,00 

Onderhoud vijver (1)                                                              €   2000,00 €     200,00 

Gemeente Hengelo stroomvoorziening (2) €   2600,00 €   2600,00 

Vrienden van het waterorgel: schatting €   3000,00 €     300,00 

Sponsoring: schatting €   2500,00 €          0,00 

Website onderhouden €          0,00 €      200,00 

Realiseren/uitvoeren shows €          0,00 €      500,00 

Aflossing lening €          0,00 €    2000,00 

Beheer /onderhoud waterorgel (3) €          0,00 €    5000,00 

Totaal €10.835,07 € 10,800,00 

  
ad 1. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten voor het schoonhouden van de vijver in park 
Bataafse Kamp. Per kwartaal krijgt de Stichting hiervoor een vergoeding 
Deze overeenkomst is ingegaan per 1 oktober 2022. Schoonhouden gebeurt in eigen beheer. 
ad2. We kunnen nog niet beschikken over een permanente stroomaansluiting. Om shows te 
realiseren zal een aggregaat gehuurd moeten worden. Ter overbrugging stelt de gemeente voor  
het kalenderjaar 2023 een  bedrag van € 2600,00 beschikbaar . 
ad3. Van de 54 pompen zijn er 31 afkomstig van het “oude” waterorgel. Het bestuur van de Stichting 
gaat ervan uit dat er dit jaar minimaal 5 pompen vervangen moeten worden. 
  

6. Vrienden van het waterorgel 
De Waterorgelshows zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
Om de exploitatie van het waterorgel sluitend te krijgen is het bestuur afhankelijk van giften 
en donaties. Daarom wordt er dan ook een beroep gedaan op de inwoners van Hengelo e.o. 
om lid te worden van de Vrienden van het waterorgel. 
Met een bijdrage van minimaal € 25,00 is men al lid.  
 
Vanaf 18 mei 2022 was het mogelijk om lid te worden van de Vrienden van het waterorgel. 
Op 31 december 2022 stond de teller op 52 vrienden. Zij droegen in dat jaar voor een 
totaalbedrag van € 2025,00 bij aan het beheer en onderhoud van het waterorgel. 
 
Lid worden 
Inschrijvingen kunnen plaats vinden via onze website www.waterorgelhengelo.nl 
Het lidmaatschap gaat men aan voor één jaar en deze wordt niet automatisch verlengd. 
Wie reeds lid was in 2022, wordt verzocht om zich opnieuw als lid te laten registreren en dan 
op het banknummer van de Stichting een financiële bijdrage over te maken. 
Van belang is dat de men bij de aanmelding ook het emailadres vermeld. Correspondentie 
tussen het Stichtingsbestuur en de Vrienden van het Waterorgel vindt via e-mail plaats. 
Met de persoonlijke emailadressen wordt zorgvuldig omgegaan, deze worden niet met 
anderen gedeeld.  
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7. Waterorgel in de winteropslag 
Na de Kerstshows is het even gedaan met de muziek-, licht- en watershows van het 
waterorgel. 
De bedieningsapparatuur en de geluidsboxen zijn elders vorstvrij opgeslagen. 
De pompen en de lampen blijven in de vijver aanwezig en worden beschermd tegen de vorst 
door ze te voorzien van een afdekkap. Deze kappen zijn door medebestuurslid Gerard 
Zielman op de lampen geplaatst. 
Het was deze dag steenkoud, maar goed dat hij zich in een kikvorspak kon hijsen, daarbij 
geholpen door Stijn van Faassen. 

       
8. Planning shows in 2023 
April: 
Op Koningsdag, 27 april, zal er een speciale Koningsdag waterorgelshow te zien zijn. 
Ook de dagen erna; t/m woensdag 3 mei, is de show te zien.  
Op 26 april vindt er een speciale avond voor de Vrienden van het waterorgel plaats. Zij 
kunnen dan als eerste kennismaken met de Koningsdag licht-, water- en muziekshow. 
Juni/juli 
Nog nader in te vullen 
Oktober 
Van zondag 8 t/m zaterdag 14 oktober tijdens de Kinderboekenweek. 
Afsluitende show op zaterdag 14 oktober in samenwerking met Koninklijke Muziekvereniging 
Eendracht Excelsior. 
December: 
Kerstshows van vrijdag 17 t/m donderdag 21 december. 
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