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Handen uit de mouwen 
in Beleefbos Hengelo: 
‘Je doet wat je kunt’  
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HENGELO - Overal in Nederland zijn zaterdag de handen uit de mouwen 
gestoken in de natuur. Ook in het Beleefbos van de IVN en in de nieuwe 
heemtuin is hard gewerkt tijdens de landelijke Natuurwerkdag. 
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De leden en vrijwilligers van de IVN kregen op de landelijke 
Natuurwerkdag  versterking van een grote groep jonge scouts van de Hengelose 
groep Bataven Ludger.  Zo hebben Timo (11) en Wout (13) voorjaarsbolletjes geplant 
in het Beleefbos, waar kinderen kunnen spelen en leren 
 

Excursie 
De jongens worden afgelost door scouts die zojuist een excursie hebben gehad 
onder leiding van de ervaren gids Jan Zwienenberg. Ze weten nu dat het Weusthag 
ook wel ‘Het gat van Hengelo’ wordt genoemd. „Want hier is het dal waar de beken 
naartoe stromen vanaf de Oldenzaalse stuwwal. Er ligt leem en kleigrond, afkomstig 
van de uitgegraven plekken waar nu de plassen liggen. De Houtmaat was de 
eerste.”  
Verschraling is het terugkerende thema op deze Natuurwerkdag en op al die andere 
dagen waarop de handen uit de mouwen wordt gestoken op het strookje IVN-natuur 
tussen snelweg A1, weides, bos en lintbebouwing. 
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„Als we hier niets zouden doen, werd het uiteindelijk allemaal bos”, zegt coördinator 
Herman Mulder van de werkzaamheden. „Er zitten, zoals bijna overal, te veel 
voedingsstoffen in de bodem, waardoor enkele soorten zoals grassen de overhand 
nemen en andere plantensoorten geen kans meer krijgen.” En dus moet voedselrijk 
blad nu worden opgeruimd, net zoals dat regelmatig met maaisels gebeurt.  

Eigen biotoop 
Ook in de heemtuin in stadspark ’t Weusthag wordt hard gewerkt. Vrijwilligers 
hebben onder meer veldjes met oud-Twentse granen ingezaaid. Doordat de 
kleibodem van de nieuwe heemtuin niet te vergelijken is met de zandgrond van de 
oude heemtuin (aan de Landmansweg), ontstaat hier beetje bij beetje een eigen 
biotoop. Voordeel van de kleigrond: de bodem is hier in twee extreem droge zomers 
relatief vochtig gebleven in het laaggelegen Weusthag.  

Op beide terreinen is genoeg werk te 
doen: van wilgen knotten tot bladruimen 
en het afdekken van alle 
informatiebordjes met zeil, zodat deze 
komend voorjaar weer schoon 
tevoorschijn komen. Dat werk wordt 
gedaan door scouts Mara (12) en Lavey 
(11), die handig met oude 
fietsbinnenbanden als elastiek de boel 
vastzetten.   
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Eten van de seizoenen 
Als alle vrijwilligers samen pauzeren, is er pompoensoep van Anneke de Jong, die de 
catering verzorgt. Of ze niet allemaal een beetje moedeloos worden van klimaatcrisis 
en stikstofellende? Er wordt gelachen, moedeloosheid en opgeven komen hier niet in 
het woordenboek voor. „Maar ik maak me wel eens zorgen, hoor”, zegt  De Jong. „Je 
doet wat je kunt, zoals mee-eten met de seizoenen. Maar ik heb vandaag nog eens 
goed in het groentenvak van mijn koelkast gekeken. Bijna alles bleek toch uit het 
buitenland te komen, niet zo verantwoord dus. Even dacht ik: gelukkig heb ik ook nog 
sperziebonen. Maar die kwamen dus uit Kenia…”  

Fraai paviljoen 
Stukje bij beetje groeien Heemtuin en Beleefbos verder. Met in het verschiet wellicht 
een fraai paviljoen op de grens van tuin en bos. Hoewel de eerste schetsen daarvan 
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al zijn gepresenteerd, durft plaatselijk IVN-voorzitter Rewert Wolthoff nog geen 
voorspelling te doen wanneer de droom werkelijkheid wordt: ,,Volgend jaar zeker nog 
niet. We moeten nog samen met alle andere Hengelose natuurorganisaties om tafel 
voor een goede invulling en financiering.”   

Landschap Overijssel hield dit jaar voor de negentiende keer de Natuurwerkdag in 
Overijssel. Op vijftig locaties waren in totaal 1567 vrijwilligers aan de slag.  Zo stond 
in de Vlindertuin van Diepenheim maaien met de zeis op het programma en in Borne 
moesten dode naaldbomen in De Kloostergaarde vervangen worden door stukken 
‘voedselbos’.  


