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Van Alphenbos, Beleefbos, 
Heemtuin en Kinderboerderij

Natuur- en Wandelroute 
Het Weusthag
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NATUUR- EN WANDELROUTE WEUSTHAGPARK

Midden in Hengelo ligt een groen park: het Weusthagpark. In dit park, 200 hectare 
groot, is het goed toeven. Je moet niet vreemd opkijken als er een eekhoorn voor 
je uit rent, een ijsvogel als een blauwe schicht over het water schiet, of als in het 
voorjaar de zoete geur van kersenbloesem je neusgaten bereikt. 

Wat dit groene park bijzonder maakt, is de ligging in het hart van het stedelijk gebied. 
In het park is het landschappelijke karakter met bossen, houtwallen en beken goed 
bewaard gebleven. Gesloten en open ruimten wisselen elkaar af. Stad en platteland 
gaan in het Weusthagpark hand in hand. Vanouds is het gebied rijk aan natuur. Met 
name het Van Alphenbos en de Plassen van Rientjes zijn echte natuurkernen binnen 
het gebied.

De afgelopen jaren heeft de gemeente, in goede samenwerking met veel betrokken 
partijen, hard gewerkt aan het zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken van ons 
mooie groene stadspark. Het resultaat mag er zijn. Het Weusthagpark is een geva-
rieerd en aantrekkelijk gebied geworden, waar bezoekers, jong en oud, kunnen ont-
spannen en van de groene omgeving kunnen genieten. Waar ruimte is voor culturele, 
educatieve en sportieve activiteiten. Het Weusthagpark wordt niet voor niets een 
‘park van verbinding’ genoemd, en niet voor niets heeft het twee achtereenvolgende 
jaren de Green Flag Award gekregen, een prestigieus internationaal keurmerk voor 
parken en leefgebieden. 

Kleurrijke informatie- en welkomstpunten wijzen de bezoeker de weg naar het 
park. We vinden er de kinderboerderij Weusthag, de Heemtuin van de IVN, een 
biologisch moestuinencomplex, en het zogeheten Beleefbos, waar je kunt struinen 
en waar kinderen kunnen spelen met natuurlijke materialen als boomstammen, wil-
genhutten of stapstenen in het water. Aan beide zijden van de A1 is een aantrek-
kelijk wandelpadennetwerk aangelegd, met daarin opgenomen een fraaie nieuwe 
brug over de plassen van Rientjes. Een ware blikvanger is de ranke uitkijktoren, van 
waaraf je ver over onze groene stad kunt uitkijken. En wie, moe van de wandeling, 
toe is aan een kopje koffie of een drankje, kan op zondagmiddag neerstrijken bij de 
sfeervolle buitenplaats de Houtmaat; lekker warm binnen, of buiten op het terras 
met uitzicht over het water. In de lente en de zomer worden hier bovendien tal van 
leuke culturele en muzikale evenementen georganiseerd.

LEESWIJZER

Deze natuur- en wandelroute start bij de kinderboerderij aan de Van Alphenstraat 
25 en is geschikt voor jong en oud. De wandeling gaat over goede paden en is ook 
geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. De wandeling kan in elk sei-
zoen gelopen worden, steeds zijn er bijzonderheden te zien.

Na het voorwoord door de wethouder volgt de routebeschrijving met daarin 
beperkte informatie over de natuur. Voor aanvullende informatie wordt in de route-
beschrijving verwezen naar extra natuurinformatie die te vinden is vanaf pagina 10. 
Op bladzijde 7 is de route ook op een kaart ingetekend.

Het Van Alphenbos, onderdeel van Het Weusthag, is van oudsher een parkbos waar 
ook van de natuur genoten kan worden. Dit vraagt een goed beheer. Op bladzijde 8 
wordt hier dieper op ingegaan.

De route voert door het Van Alphenbos (Weusthagbos), langs de Heemtuin Weust-
hag en door het zogenaamde Beleefbos. Daarna gaat de tocht terug door het Van 
Alphenbos naar de kinderboerderij.
Ook over de kinderboerderij, de Heemtuin en het Beleefbos kunt u informatie 
lezen in deze natuur- en wandelroute. 

Aan het einde is ruimte gereserveerd voor eigen observaties en aantekeningen. 
Mocht u na het lopen van deze wandelroute nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het IVN of de KNNV. Adressen staan achterin vermeld.

Wij wensen u veel wandelplezier.

(Het van Alphenbos is vernoemd naar Jan van Alphen (1829-1911),  
die gewoond heeft op Landgoed ’t Wilbert.)
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Het IVN en de KNNV hebben nu deze Natuur- en wandelroute Weusthagpark ont-
wikkeld, die start bij de kinderboerderij en het Van Alphenbos, en de bezoeker voert 
langs de mooiste en fijnste plekken in het park. En de natuurverenigingen zouden 
de natuurverenigingen niet zijn, als ze daarbij niet allerlei interessante informatie 
zouden verschaffen over het ontstaan van het gebied en de planten en dieren die 
er voorkomen. 

Als wethouder ben ik trots op de deze actieve vrijwilligers, die meehelpen de 
groene gebieden in onze stad mooi te houden, en onze inwoners en gasten van 
elders hiervan mee te laten genieten. De brochure met (educatieve) informatie ziet 
er prachtig en uitnodigend uit. Dank aan de samenstellers.

Ik wens iedereen heel veel plezier met het beleven van deze 
prachtige wandelroute door de groene parel van onze stad! 

Marcel Elferink
Wethouder gemeente Hengelo

ROUTEBESCHRIJVING

De wandeling start bij de Kinderboerderij.
•  We lopen richting het Van Alphenbos en nemen het pad, schuin rechts, langs het 

bord ‘Welkom in Het Weusthag’.
•  Zijpad links negeren. Verderop liggen links in het bos de eerste takkenrillen (zie            

1, natuurinformatie op blz.10). Bij de T-splitsing, voor het oude hek, gaan we linksaf.
•  In de grote bomen links woont een roekenkolonie (zie 2, blz.10). Zijpaadje links 

negeren. We lopen rechtdoor richting gebouwen. Links staan rododendrons. 
Rechts een kinderspeelplek.

•  Bij de driesprong rechts aanhouden. Links en rechts is een open bos met voor-
namelijk beuken, herkenbaar aan de gladde stam (zie 3, blz. 11). In het bos aan de 
linkerzijde zitten kleine verhogingen met ondiepe geulen (ook wel ‘rabattenstruc-
tuur’ genoemd). Bij de aanleg van het bos was het hier erg vochtig. De bomen zijn 
op de verhogingen geplant. 

•  Verderop rechts ligt een bosperceel van gewone essen met veel ondergroei (zie 
ook stuk over beheer, blz.8). Vlak voor de driesprong ligt links, achter een wal, een 
kikkerpoel (zie 4, blz.11).

•  Op de driesprong gaan we rechtdoor. Links en rechts ziet u weer bos met veel 
ondergroei en links een takkenril, die overgroeid is door de braam (zie 1 en 5, 
blz.10 en 12).

•  Op de viersprong rechtsaf richting Houtmaat (zie 6, blz.12). Voor de beek gaan we 
linksaf. Enkele jaren geleden was deze nog kaarsrecht. In 2012 heeft deze beek een 
veel natuurlijker karakter gekregen.

•  Pad langs de beek volgen en de zijpaden rechts en links negeren. Ter hoogte van 
de combibaan (skeeler- en natuurijsbaan) gaan we rechtdoor en nemen het smalle 
pad tussen de grote bomen. Aan de rechter kant ziet u de Heemtuin.

•  Bij de verharde weg gaan we iets verderop rechts over de houten brug. Rechts is 
de ingang van de Heemtuin.

•  We gaan direct weer links richting het Beleefbos. Bij het informatiebord, onder 
een populierendak (zie 7, blz.13), kan men kiezen tussen twee paden. Het rechtse 
pad is een pad met een speels karakter, dat verderop op het bredere pad uitkomt.

  Bij de aanleg van het Beleefbos zijn oude bomen en karakteristieke braamstru-
welen gespaard gebleven. Er zijn ook nieuwe bomen bij geplant, zoals lindebomen, 
zwarte elzen en iepen. Verder ook veel struiken en stinzenplanten (zie 10, blz.15). 
Zo wordt de biodiversiteit voor de dieren en bezoekers vergroot.

•  Aan het eind van het bos gaan we de brug over en we slaan linksaf. Voor de beek 
staat een hekwerk dat voorkomt dat padden en kikkers, tijdens de voorjaarstrek, 
hier de weg oversteken. Ze worden door vrijwilligers van de werkgroep Padden-
trek Hengelo veilig over de weg gebracht.
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•  We gaan direct weer linksaf en hebben nu een mooie kijk op de beek waar men 
de ijsvogel en de gele kwikstaart kan zien. Rechts liggen de volkstuinen van de 
Biologische Moestuinvereniging. 

•  Bij de verharding gaan we weer richting het Van Alphenbos over het brede zand-
pad. Daarna nemen we het eerste pad rechts. In deze omgeving bloeit in het 
voorjaar de zoete kers (zie 8, blz. 14).

•  Eerste pad links negeren. We nemen het tweede pad links. Hier staan rechts een 
aantal oude beuken. 

•  Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf. Bij het open stuk gaan we rechtdoor. Dan het 
pad naar links nemen. Links staat de Douglasspar (zie 9, blz.14). 

•  Op de viersprong gaan we rechtsaf richting Kinderboerderij. Dit is tevens het 
einde van de natuur- en wandelroute. 

We hopen dat u een fijne wandeling heeft gehad.
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BEHEER EN ONDERHOUD VAN HET VAN ALPHENBOS

Het Van Alphenbos is van oudsher bekend als wandelgelegenheid, speelgelegenheid 
en een plek om tijdens een warme dag rustig te zitten.
In dit bos wonen en verblijven daarnaast gelukkig nog flink wat (zang-)vogels, amfi-
bieën en kleine zoogdieren als de eekhoorn. Daarnaast zijn er de bomen en strui-
ken (bijna 60 verschillende soorten), die in belangrijke mate het beeld van het bos 
bepalen. Ook de wilde planten, paddenstoelen en mossen vormen een belangrijk 
onderdeel van het bos.
Bij het beheer van het Van Alphenbos wordt rekening gehouden met zowel de 
gebruiksmogelijkheden voor de bezoekers als de flora en fauna.
Op een aantal locaties in het bos ligt de prioriteit bij de natuurontwikkeling. Hier 
mag de natuur echt natuur zijn. Struiken met hun bloemen en bessen voor de bijen 
en vogels zijn hier belangrijk. Ook struiken en kleine bomen met doornen en stekels 
worden gespaard voor nestgelegenheid.
Een groot verschil met het vroegere beheer is de omgang met snoeihout en dode 
bomen. Vroeger werd dat meestal verwijderd. Tegenwoordig maken onderhouds-
medewerkers van het dode snoeihout echter takkenrillen. En de dode bomen in het 
bos blijven staan als zogenaamde “spechtenboom”. Voor een gezond bos is dood 
hout erg belangrijk. Vogels gebruiken het als nestmateriaal of nestgelegenheid en 
ook andere dieren profiteren ervan.
In het dikkere dode hout leggen insecten hun eieren, die weer als voedsel dienen 
voor de zangvogels. Ook voor paddenstoelen is dood hout belangrijk. Dood hout 
geeft dus leven aan het bos!

Op andere plekken zullen fasegewijs essen en zwarte elzen worden afgezet                        
(± 20 cm boven de grond). Deze lopen daarna weer uit en vormen zo nieuwe 
bomen met verschillende grootte (hakhout). Deze maatregelen vergroten de vari-
atie voor zangvogels en bieden in de winter een schuilplek voor salamanders, pad-
den en bruine- en groene kikkers.

Voor de seizoensbeleving zijn er op verschillende plekken bollen (o.a. daslook) 
gepoot. Een lust voor het oog en belangrijke drachtplanten voor de bijen.

Het beheer wordt door Gildebor uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente Hengelo. Bij de uitvoering krijgt men hierbij ondersteuning van de werk-
groep landschapsonderhoud van het IVN.

 

WERKGROEP LANDSCHAPSONDERHOUD IVN:
Eén zaterdag per maand wordt van 9.30 - 12.00 uur gewerkt. Wilgen 
knotten, takkenrillen maken, poelen schonen etc. Samen werken in de 
natuur van Het Weusthag en daar zorgen voor meer biodiversiteit.
Informatie en aanmelden bij: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl.
Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie 
wordt gezorgd.



1110

NATUURINFORMATIE

1. TAKKENRILLEN
Een goed bos biedt dieren (groot en klein) niet alleen voedsel maar ook nest-
gelegenheid en een plek om te schuilen tegen de wind. Om deze dieren hierbij een 
handje te helpen, zijn er in het bos zogenaamde takkenrillen van snoeihout gemaakt.
Zo’n takkenril heeft veel (tijdelijke) bewoners zoals vogels, muizen, egels, wezels, 
spinnen en heel veel verschillende insecten. Op een paar plekken raken de tak-
kenrillen overgroeid door bramen. Deze bramen, met hun stekels, geven een extra 
bescherming tegen te nieuwsgierige bezoekers.
De takkenrillen kunnen steeds bijgevuld worden met snoeihout. Op de foto’s op de 
vorige bladzijde zie je de takkenrillen die gemaakt zijn door de Werkgroep Land-
schapsonderhoud IVN.

2. ROEKENKOLONIE
Een roek is een kraaiensoort, die in een kolonie leeft. De nesten worden dicht bij 
elkaar in een aantal boomtoppen gebouwd. Je kunt meestal van ver al horen dat er 
een (luidruchtige) kolonie is.
Ook in dit bos is er zeker al sinds 2006 een kolonie. Het eerste jaar waren er             
18 nesten. In 2017 in totaal 54 nesten en gemiddeld over de jaren heen 55 nesten.
De roekenpaartjes beginnen al in maart met de bouw van de nesten. Vaak worden 
de bestaande nesten hersteld. Het nest bestaat uit takken, die in het bos worden 
verzameld, en wordt daarna met allerlei materiaal opgevuld. 
Jonge vogels krijgen vooral wormen en insecten, die in de wijde omgeving worden 
gezocht. Roeken eten daarnaast ook zaden en vruchten, die ze onder andere in het 
bos vinden.

3. BEUK (FAGUS SYLVATICA)
Beuken zijn makkelijk te herkennen aan hun gladde stam. Onder beuken groeit weinig. 
De oorzaak is niet alleen het dichte bladerdek, dat weinig licht doorlaat, maar vooral 
ook het enorme wortelstelsel, dat de groei van andere wortels verhindert.
Voor een goede voeding krijgen deze bomen hulp van (paddenstoel-) schimmels. Deze 
schimmels krijgen als dank hiervoor koolhydraten, waardoor ze beter groeien. De 
schimmels vormen uitgebreide netwerken, die zo de verschillende beuken met elkaar 
verbinden. Er ontstaat zo een ondergronds internet waardoor de beuken met elkaar 
kunnen communiceren. Hierover is nog lang niet alles bekend maar men veronderstelt 
dat ze onderling afspreken wanneer ze allemaal gaan bloeien. Dat gebeurt niet elk 
jaar. Doordat ze allemaal tegelijk bloeien wordt het stuifmeel goed verspreid. In zo’n 
jaar (mastjaar) komen er ook veel beukennootjes. Dieren kunnen deze nooit allemaal 
opeten waardoor er voldoende nootjes overblijven voor de voortplanting. Het jaar 
erop zie je dan de jonge beukjes met de opvallende eerste blaadjes.

4. KIKKERPOELEN
Ook toen het landelijk slechter ging met de amfibieën als padden en salamanders, 
bleef er in het Van Alphenbos een redelijke populatie, die hier tijdens de winterpe-
riode verbleef. In het Van Alphenbos is al heel lang een poel en ook in de ondiepe 
delen van de Houtmaatvijver kunnen de amfibieën hun eieren leggen.
Andere padden leggen hun eieren liever verderop. Zij trekken het bos uit en gaan 
op weg. Vrijwilligers helpen de padden veilig de wegen oversteken (www.padden-
trekhengelo.nl).
Met de komst van de nieuwe heemtuin zijn er twee poelen bijgekomen. Ook ver-
derop in Het Weusthag is een nieuwe poel aangelegd. Deze poelen zijn ook belang-
rijk voor allerlei waterinsecten zoals de larven van libellen en als drinkplek voor 
vogels, kleine zoogdieren en bijen.

Kiemplanten beuk
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5. BRAMEN
Zodra de eerste bramen rijp worden, gaan er mensen op stap om ze te plukken 
en er daarna jam van te maken. In het Beleefbos en met name het Van Alphenbos 
groeien veel braamstruiken. Als je goed kijkt zie je dat de stengels haakvormige ste-
kels hebben. Deze stekels gebruiken ze om zich vast te hechten aan boomstammen. 
Zo kunnen ze omhoog groeien en krijgen de bladeren meer licht. Ook worden de 
bloemen dan beter zichtbaar voor de bijen en hommels, die hier stuifmeel en nectar 
verzamelen. Bezoek van bijen en hommels is nodig om bramen te krijgen.
De bramen gaan vanaf ongeveer half juni bloeien maar alleen op plekken waar vol-
doende licht is.
Elk jaar maakt de braamstruik nieuwe stengels. Als er geen boom in de buurt is, 
komt de stengel met een boog op de grond. Hier wortelt hij weer en zo wandelt 
de struik door het bos richting een boom. De stekels zijn niet alleen handig bij het 
klimmen maar zorgen er ook voor dat grote dieren er niet van eten. In een braam-
struikstruik vinden ook zangvogels een veilige nestplek.

6. DE VIJVER BIJ DE HOUTMAAT.
Deze vijver was het eerste kleigat in dit deel van Hengelo. Dit kleigat werd vlak voor 
het jaar 1900 met de schop uitgegraven. De kleilaag is tussen de drie en vier meter 
dik en is gevormd door beken, die na de laatste IJstijd zijn ontstaan. Deze beken 
komen vanaf de stuwwal bij Oldenzaal en namen daar materiaal van mee zoals kei-
leem. Het Weusthag ligt in een ondiep deel (gat van Hengelo) waar de beken bijna 
tot stilstand kwamen. Al het materiaal dat de beken meevoerden zakte daar op de 
bodem en vormde uiteindelijk na vele duizenden jaren de kleilaag. De vijver heeft nu 
naast de natuurfunctie ook een belangrijke recreatieve functie. Ook speelt het een rol 
in waterhuishouding. Er stroomt een beek doorheen, die parallel loopt aan de rijksweg 
A1. Bij een grote watertoevoer wordt het tijdelijk een retentievijver.

Deze beek zorgt ook voor de toevoer van kleine zanddeeltjes. Een paar jaar geleden 
is de vijver daarom uitgebaggerd. De bagger is gebruikt om het eiland in de vijver 
te vergroten.

7. POPULIEREN
Als de klei ‘gewonnen’ was, werd er op een andere plek begonnen met een nieuw 
kleigat. Langs het oude kleigat werden vaak populieren gepoot omdat de grond niet 
voor andere doeleinden gebruikt kon worden. De populier is een snel groeiende 
boom die al na 40 – 50 jaar kaprijp is. Het hout werd dan weer gebruikt in de mijn-
bouw, voor papierproductie en voor klompen. 
De meeste populieren worden niet ouder dan 70 jaar. Dit betekent dat er van de 
oorspronkelijke populieren niet veel meer zijn. Langs de kleigaten van Rientjes en 
de Houtmaat staat nog een aantal flinke exemplaren. Ook in het Beleefbos staan 
nog relatief jonge exemplaren waarvan er enkele tot forse exemplaren kunnen uit-
groeien. Het uitlopende blad van de populier heeft in het voorjaar een heel bijzon-
dere kleur, die per boom kan verschillen. Voor veel insecten zoals nachtvlinders is de 
populier een belangrijke boom omdat de rupsen hierop leven. De populier heeft een 
kleverige knop. Bijen schrapen de hars eraf en gebruiken dit in hun nest (propolis). 
Hopelijk blijven de beheerders in Het Weusthag nieuwe populieren aanplanten.
.

Populier in voorjaar
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8. ZOETE KERS (PRUNUS AVIUM)
In het voorjaar bloeien in het Van Alphenbos onder andere de gele kornoelje, het 
Amerikaans krentenboompje en de zoete kers. De laatste kan uitgroeien tot een 
flinke boom met grote witte bloemen. De zoete kers staat gelukkig op meer plekken 
in het Weusthagpark.
De bloemen worden druk bezocht door bijen en hommels, die er stuifmeel en 
nectar verzamelen en als tegenprestatie voor de bestuiving zorgen.
De kersen houden lang hun groene kleur en bittere smaak. Pas als de kersenpit 
volgroeid is, krijgt de kers de zoete smaak. De rode kleur lokt de vogels, die wel raad 
weten met de kersen. Tegelijkertijd zorgen zij hiermee voor de verspreiding van de 
pitten binnen Het Weusthag.

9. DOUGLASSPAR (PSEUDOTSUGA MENZIESII)
David Douglas zag in Noord Amerika deze grote naaldbomen. Hij bracht in 1827 
de eerste exemplaren naar Europa. De Douglasspar werd al snel geplant voor de 
houtproductie want de boom levert goed en duurzaam hout. Ook in dit bos is de 
Douglasspar in het verleden voor houtproductie aangeplant.
De boom is goed te herkennen aan de bruine bast met diepe groeven en spleten. 
Elk jaar komt er aan de binnenkant een dun laagje bij. Ook de kegels vallen op door 
de schubben met drie tanden. Rode eekhoorns en kraaiachtigen halen de zaden uit 
de kegels.
De Douglasspar heeft buigzame naalden die, na kneuzing, een aromatische geur 
geven (zoet - fruitig). Aan de onderzijde van de naald zitten twee witte strepen van 
huidmondjes.
De Douglasspar zaait zich ook zelf uit. Kijk maar eens rond.

 

10. VOORJAARSFLORA
In het voorjaar zitten de bomen nog niet vol in blad. Er komt dan voldoende licht 
op de bodem voor de voorjaarsflora. In het Van Alphenbos en het Beleefbos is het 
aantal soorten de laatste jaren uitgebreid met zogenaamde stinzenplanten. Dit zijn 
vooral bolgewassen die zichzelf uitbreiden. Op verschillende plekken staat daslook, 
hondstand (geel), wilde hyacint, primula en lieve vrouwe bedstro. Een echte aanwinst 
voor het oog en ook voor de bijen en hommels.
Van oorsprong groeien in dit bos de bosanemoon, gewone salomonszegel, speen-
kruid, gulden boterbloem en grote muur. Een soort die zich hier uitbreidt, is look 
zonder look. Een witte bloem van 30-40 cm hoog. Het blad ruikt naar ui (iets 
kneuzen) maar in de grond zit geen ui-bol (dus look (ui) zonder look). De vlinder 
oranjetipje legt haar eieren op deze plant.

 

Look zonder look Hondstand
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11. RODE EEKHOORN.
Ook in dit bos kun je vaak eekhoorns zien. Ze rennen over de grond, klauteren een 
boom in en springen tussen takken heen en weer. Het zijn echte acrobaten die door 
hun scherpe lange nagels makkelijk kunnen klimmen. Bij het springen gebruiken ze 
de lange pluimstaart om in de lucht te sturen. 
Ze maken hun nest boven in een boom, dicht bij de stam op minstens 6 meter 
boven de grond (je kunt de nesten het beste in de winter zoeken als er geen blad 
aan de boom zit).
Eekhoorns eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Belangrijk zijn zaden en vruch-
ten zoals eikels en noten. Afhankelijk van het seizoen staan ook paddenstoelen, 
blad, boomknoppen, eieren, rupsen en jonge vogeltjes op het menu. Het voedsel 
verzamelen ze vooral ’s morgens vroeg en in de namiddag. De eekhoorn houdt geen 
winterslaap. Bij slecht weer schuilt en slaapt hij in zijn nest.
Voor de winterperiode (ver)stopt hij eikels en beukennootjes in de grond. Door 
zijn goede reukvermogen vindt hij de meeste vruchten in de winter wel terug. De 
overige vruchten blijven onder de grond en kunnen dan, met dank aan de eekhoorn, 
uitlopen als jonge eik of beuk.

INFORMATIE

KINDERBOERDERIJ
Openingstijden:
Maandag: 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 13.00 - 17.00 uur
Wo. - Do en Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Zondag (1 april t/m 31 oktober) 10.30 - 17.00 uur

BELEEFBOS WEUSTHAG
Het vrij toegankelijke deel van de Heemtuin Weusthag is het Beleefbos. Onder de 
bomen ontwikkelt zich een vegetatie met stinzenplanten. In het meer open gedeelte 
liggen enkele natuurlijke speelplekken, zoals stapstammen, klimheuvels, een span-
nende kruipbuis, wilgenhutten, een zandstrandje, een beekoversteek. Slepen met 
takken en zelf een hut bouwen kan natuurlijk ook. Er mag heel veel. Zo dichtbij, in 
en met de natuur kan de jeugd zich spelenderwijs ontwikkelen. Wat er ook speelt 
in het bos, als het maar de jeugd is. Het ontwikkelen en onderhouden van deze 
speelplekken verzorgt de IVN-werkgroep Beleefbos.

HEEMTUIN WEUSTHAG
Na bijna dertig jaar is de heemtuin van IVN-Hengelo in het begin van 2015 verhuisd 
van de Landmansweg naar deze plek in het Weusthag. Er worden landschapsele-
menten en planten getoond die karakteristiek zijn of waren voor Twente en die 
behouden moeten blijven. Niet alleen ‘wilde’ planten, ook cultuurgewassen en bota-
nisch interessante planten. De bezoeker maakt hier op een educatieve wijze kennis 
met onder meer houtwallen, bermen, bos, graanakkers, heide, poelen en planten. 
Dit doet het IVN door het regelmatig openstellen van de tuin en het organiseren 
van activiteiten voor jong en oud. Het beleefbos en de heemtuin zijn in beheer 
van de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Weusthag. Het IVN onderhoudt de 
heemtuin.

Openingstijden:
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur (maart t/m oktober)
Woensdag 19.00 - 21.00 uur (mei t/m augustus)
Zaterdag 09.30 - 12.00 uur (maart/april t/m september/oktober)
Zondag 13.00 - 16.00 uur (mei t/m augustus)



1918

ADRESSEN
www.ivnhengelo.nl
www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal
landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl
www.paddentrekhengelo.nl

Voor vragen:
www.facebook.com/IVNHengelo
www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal

RUIMTE VOOR EIGEN AANTEKENINGEN:



Leden van IVN Hengelo en KNNV Hengelo-Oldenzaal verzorgden de 
tekst van en foto’s bij deze wandeling. De gemeente Hengelo heeft de 
realisatie van deze uitgave ondersteund.
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