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HET PROJECT

In augustus 2013 is door IVN Hengelo, Gemeente Hengelo en 

Vereniging Vrienden van het Weusthag de Stichting Heemtuin en 

Natuur-Centrum Hengelo opgericht met als tweeledig doel:

1. de verhuizing van de Heemtuin van de locatie Landmansweg 

 naar het Stadspark Weusthag

2. het realiseren van een Natuur- en Educatie Centrum

Met de opening in april 2016 van de Heemtuin en het aangrenzende Beleefbos 

is het eerste doel gerealiseerd en hebben beide sindsdien een prachtige 

ontwikkeling doorgemaakt. Vele doelgroepen, zoals  wandelaars, werkenden in hun 

lunchpauze, gezinnen, grootouders met kleinkinderen, sporters, schoolkinderen en 

jongeren maken dagelijks gebruik van het Beleefbos. Tijdens de Open Zondagen, 

de WeustDag, de IVN Nationale Slootjesdagen en de IVN-werkochtenden wordt 

de Heemtuin eveneens goed bezocht. Om onze tweede doelstelling: “een natuur-

centrum als centrale plek voor groene en duurzame organisaties, die kennis kunnen 

delen met particulieren, onderwijs en overheden”, te realiseren zijn wij nu in de 

fase beland, waarin we ons bouwplan willen gaan verwezenlijken. Hiermee zal onze 

visie “Mensen van alle leeftijden in en om Hengelo meer te betrekken bij de natuur 

en te handelen met respect voor natuur en milieu” nog beter kunnen worden 

uitgedragen.

“ Mensen van alle leeftijden 
          in en om Hengelo 
              meer betrekken 
     bij de natuur ”
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Gebruikers

Het Natuur- en Educatiecentrum Weusthag zal door verschillende partijen worden gebruikt:

• vanuit dit onderkomen zal IVN Hengelo al haar educatieve 

activiteiten gaan uitvoeren: rondleidingen/excursies door Stadspark 

Weusthag, ontvangst (school)groepen, organiseren van cursussen,  

kinderpartijtjes

• de multifunctionele ruimte zal gebruikt worden door VSO ’t Korhoen, 

die in het kader van het onderwijs aan hun leerlingen het als een zgn. 

POL (= praktijk op locatie) gaat gebruiken; sinds zomer 2020 maakt 

VSO ’t Korhoen al gebruik van de huidige faciliteiten.

• enkele BSO’s  die nu al gebruik maken van Beleefbos en Heemtuin 

hebben aangegeven ook de faciliteiten van het nieuw te bouwen 

educatiecentrum te willen benutten

• voor het in ontwikkeling zijnde project “Gezond en natuurlijk eten uit 

eigen wijk”, gericht op de aangrenzende woonwijk Hengelose Es zal 

het centrum een goede uitvalsbasis zijn 

• de komst van een zgn. Tiny Forest in of in de directe omgeving 

van het Beleefbos biedt voor verschillende partijen (en zeker 

schoolgroepen) een nieuwe educatieve uitdaging, die ook vanuit de 

multifunctionele ruimte in het gebouw vorm kan krijgen

• het gebouw zal voor alle IVN-vrijwilligers (w.o. ook werkgroep 

Landschapsonderhoud Weusthag) een waardige vervanging zijn van 

de huidige provisorische gebouwtjes op de Heemtuin; ook de opslag 

van gereedschap en educatieve materialen wordt er ondergebracht

• voor alle bezoekers van de Heemtuin en Beleefbos en het 

aangrenzende Stadspark Weusthag zal het gebouw een functie 

krijgen als  informatiecentrum voor natuur in de stad en 

natuureducatie in het algemeen; kleinschalige natuurexposities of 

presentaties van andere groene organisaties (KNVV, werkgroep 

Paddentrek Hengelo, Twentse Vogelwerkgroep) of externe partijen 

zoals waterschap Vechtstromen of Vitens passen daar goed in.

“ handelen met respect 
           voor natuur en milieu ”
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Bouwontwerp

Voor het Natuur- en Educatiecentrum is door architect Thijs Mulder van 

StudioDAT – een bevriende architect met roots in de Hengelose Heemtuin - een 

ontwerp gemaakt dat voldoet aan het programma van eisen van medio 2018 en 

geactualiseerd juni 2020. Door Olde Hanter Bouwconstructies is het constructief 

ontwerp getoetst en is een kostenraming nieuwbouw opgesteld.

Financiering

De totale kosten van het huidige bouwplan worden 

begroot op ca. 220.000 excl. btw, uitgaande van een 

externe opdracht aan een aannemer. Door de inzet van 

eigen vrijwilligers, eventuele leveringen in natura of 

tegen kostprijs via het project Matchmakers Slingerbeurs 

Hengelo en de keuze van alternatieve materialen streven 

we er naar om een substantieel deel van de kosten te 

kunnen besparen. 

Als uitvloeisel van de Kadernota Nieuw Beleid  

2020-2023 Gemeente Hengelo is het Ambitieplan 

Burgerpark het Weusthag (mrt 2020 – dec 2025) 

opgesteld. Voor dit Ambitieplan is door de gemeente 

Hengelo zowel voor 2020 als voor 2021 een bedrag van 

25.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervan is door de 

Vereniging Vrienden van het Weusthag besloten en door 

de gemeenteraad Hengelo in december 2020 bekrachtigd 

dat een bedrag van 25.000 euro in 2021 beschikbaar 

komt voor de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum 

Weusthag. Uit eigen middelen van Stichting Heemtuin 

Natuur-Centrum Hengelo en IVN Hengelo is een bedrag 

van ca. 8000 euro beschikbaar. 

Dit betekent dat er nog een substantieel bedrag via 

fondsenwerving en sponsoring verkregen moet worden. 

Hieraan zal in de komende maanden worden gewerkt, 

zodat we in het najaar 2021 een start met de bouw 

kunnen maken.zijaanzicht Natuur- en Educatiecentrum Weusthag 
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