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   Ontwikkelvisie Natuur-Centrum Weusthag 
 

 

 

 

Waarom/inleiding 

Voor het onderwerp natuureducatie trekt de gemeentelijke overheid zich terug. Het 

gemeentelijk informatiecentrum aan de Van Alphenstraat verliest deze functie of heeft 

die al verloren. De betreffende gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd 

en zijn allerminst toekomstgericht. De Stichting Heemtuin & Natuur – Centrum wil graag 

als burgerparticipatie voorzien in deze leemte. Deze ontwikkelvisie maakt duidelijk hoe 

wij als stichting de realisatie van Natuur-Centrum Weusthag zien. 

Het Natuur-Centrum is een centrale plek (en dient eventueel als onderkomen) voor 

groene organisaties in Hengelo. Hierbij denken wij aan bijvoorbeeld de 

Paddenvereniging, het IVN, de Bijenvereniging, de Biologische Moestuinvereniging etc. 

De centrale plek is bedoeld om onderling en met geïnteresseerden kennis te delen op 

het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Verder moet het de uitvalbasis worden 

voor bezoekers van het Beleefbos, de Heemtuin en het Stadspark Weusthag. 

 

 

De Stichting 

Op 23 augustus 2013 is de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo opgericht. 

De Stichting heeft statutair als doel mensen van alle leeftijden in en om Hengelo de 

natuur dichtbij hen te laten beleven, teneinde de betrokkenheid bij de natuur en het 

duurzaam handelen te stimuleren.  

Op 23 april 2016 zijn het Beleefbos Weusthag en de Heemtuin Weusthag officieel 

geopend. Met het bereiken van deze mijlpaal is een deel van de doelstellingen van de 

Stichting bereikt. Voor de komende jaren resteren nog de nodige uitdagingen 

waaronder het realiseren van het Natuur-Centrum Weusthag en het stimuleren van 

educatie, kennisverwerving en samenwerking op het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid, met belangengroepen en geïnteresseerden.  

 

 

De locatie 

Het Stadspark Weusthag is het groene hart van Hengelo. In 2010 heeft de provincie 

Overijssel, in het kader van Investeren met Gemeenten, subsidie beschikbaar gesteld 

voor de ontwikkeling van het Weusthag tot een landschapspark. Een park dat bestaat 

uit een grotendeels openbare groene ruimte, doorsneden door beken, verbonden met 
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de omgeving door (wandel)routes en groene zones. In het gebied is er ruimte voor (ook 

private) initiatieven, zolang die bijdragen aan de duurzame toekomst van het gebied en 

de landschappelijke en recreatieve waarde van het gebied vergroten. Voor de 

ontwikkeling van het Weusthag tot een landschapspark zijn vier thema's leidend: 

natuur, cultuur, educatie en sport.  

Met de realisatie van het Natuur-Centrum levert de Stichting een stevige en blijvende 

impuls aan de thema’s: natuur en educatie. Op basis van het geldende 

bestemmingsplan hebben wij als locatie de beschikbare ruimte op de Heemtuin aan de 

Van Alphenstraat voor ogen. In dat plan is deze plek gereserveerd voor een 

ontvangstgedeelte, omschreven als het nieuw te bouwen ‘Heemhoes’. 

Dat het gebied voldoet aan een behoefte van natuurbeleving blijkt uit het feit dat het 

Beleefbos nu al (2016) op jaarbasis bezocht wordt door circa 30.000 wandelaars, 

fietsers, joggers, hondenbezitters, scouting, verjaardagsfeestjes en kinderen met of 

zonder hun (groot-)ouders.  

 

 

Functionaliteit 

Het basisgebouw bevat in de ogen van de Stichting minimaal een ruimte met 

keukenfaciliteiten met zitgelegenheid voor circa 30 personen te gebruiken voor 

vergaderingen en educatieve activiteiten voor groepen (zoals schoolklassen). Daarnaast 

vanzelfsprekend toiletvoorzieningen, opslagruimte voor gereedschap en een 

opslagruimte voor educatieve middelen.  

Dit basisgebouw willen wij aanvullen met een aparte vergaderruimte c.q. kenniscentrum 

met bijbehorende faciliteiten en een tentoonstellingsruimte. Natuurlijk voldoet het 

gebouw aan geldende duurzaamheidseisen. Wij willen daarin graag een voorbeeldrol 

vervullen en zijn hiervoor actief op zoek naar organisaties en bedrijven om ons daarin 

bij te staan. 

Voor de exploitatie kan het gewenst zijn een beperkte horeca-functie te realiseren 

waarmee ook een dagelijkse openstelling van het Natuur-Centrum en de Heemtuin 

Weusthag binnen bereik komt. 

 

 

Samenwerking  

Om het Natuur-Centrum Weusthag te realiseren zoeken wij samenwerking en inzet met 

en van partijen zoals onder anderen de lokale groene organisaties, de gemeente 

Hengelo, de provincie Overijssel, de Koninklijke Nederlandse Heidemij, het Waterschap 

Vechtstromen, Vitens, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang-

instanties, sociale- en maatschappelijke organisaties en andere private en semi-private 
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partijen met interesse voor dit project. In eerste instantie voeren we met deze partijen 

verkennende gesprekken om draagvlak en belangstelling te peilen.  

 

Ambities 

Met het Natuur-Centrum Weusthag willen wij, in combinatie met de Heemtuin en het 

Beleefbos Weusthag een kenniscentrum realiseren waar groene en duurzame 

organisaties hun kennis kunnen brengen en delen met geïnteresseerde partijen zoals 

scholieren, particuliere bezoekers, overheden en andere groene c.q. duurzame 

organisaties. Samen ondernemen de vele vrijwilligers de nodige activiteiten. Hierbij 

denken wij naast het organiseren van tentoonstellingen ook aan educatie voor kleuters, 

basisschoolleerlingen (groepen 7 en 8) en klassen uit het voortgezet onderwijs. Wij 

streven naar minimaal 5000 overige bezoekers per jaar door onder andere de 

thematische Open Zondagen van de Heemtuin en door het bezoek van kinderen met 

(groot-)ouders aan het Beleefbos. Graag bieden wij onderdak aan (jeugd)natuurclubs. 

Natuurlijk hopen we plek te kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Kortom ambitieuze plannen waar we gezamenlijk met andere genoemde partijen mee 

aan de slag willen. 

 

 

 


