
  Wie doen er mee? 

 
 EnHOe is er voor jong en oud. Onze vrijwilligers variëren 
 in leeftijd van 7 tot 70 plus. Iedereen die zich fit genoeg 
 voelt om een ochtendje mee te werken is welkom.  
 Prestaties worden 
 er niet verlangd: je 
 kunt meedoen in 
 je eigen tempo en 
 er worden steeds 
 voldoende 
 pauzes ingelast.  
 Op de zaterdagen 
 zorgt EnHOe ook 
 altijd voor een lekkere kop soep na afloop van het werk ! 
  

 Zelf meedoen? 

  
 Dat kan! We hebben twee groepen: 
 -  onze donderdaggroep werkt bijna iedere week  
  van juli tot en met maart. 
 - onze zaterdaggroep werkt om de veertien dagen 
  van eind augustus tot en met maart. 
 Kijk eens op onze website:        www.enhoe.nl 
 Je kunt contact met ons opnemen via:  info@enhoe.nl  
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   Vrijwillig natuurbeheer voor jong en oud 

 

  rondom Enschede, Hengelo en Oldenzaal 
 

  



 Wat is EnHOe?  

 
 Vrijwilligers van EnHOe zijn graag buiten in de natuur. 
 Ze willen daarvan genieten maar ook graag iets nuttigs 
 doen met hun vrije tijd.  
 Daarom helpen ze mee met vrijwillig natuurbeheer. 
 Natuurwerkgroep EnHOe organiseert per jaar zo'n 50 
 werkochtenden in natuurgebieden rondom Enschede, 
 Hengelo en Oldenzaal. 
 Vrijwillig natuurbeheer is niet alleen goed voor de natuur 
 maar ook goed voor lichaam en geest en bovendien vaak  
 erg gezellig! 
 
 

  
 

 Vrijwillig natuurbeheer? 

 
 Rondom de Twentse steden liggen nog veel prachtige
 natuurgebieden. Ze worden beheerd door particuliere 
 eigenaren en door natuurorganisaties zoals Landschap 
 Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 
 Deskundig natuuronderhoud is een kostbare zaak  en in 
 tijden van bezuiniging vaak moeilijk door de eigenaren uit 
 te voeren. Vrijwilligers kunnen dus een handje helpen. 
 Vooral voor het kleinschalige beheer zijn ze onmisbaar! 

 
 Wat valt er zoal te doen? 

 
 We verwijderen opslag van de heide, zetten houtwallen af, 
 maken kikkerpoelen schoon, bestrijden woekerende 
 exoten, planten bomen, doen aan bosrandbeheer en we 
 doen nog veel en veel meer. 
 Daarmee proberen 
 we de leefgebieden 
 van planten en dieren 
 in stand te houden en 
 ook te verbeteren. 
 We werken vooral 
 met handgereedschap:  
 handzagen, schoppen, 
 snoeischaren en dat 
 soort dingen. Dus zo weinig mogelijk  lawaaiige machines, 
 want rust in de natuur is ook iets om  van te genieten! 
 


