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Park Weusthag
duurzaam stadspark voor iedereen



Aanleiding en 
uitdaging
Het Weusthagpark is een gewaardeerd 
gebied in Hengelo maar het is tegelijk 
ook versnipperd en op diverse plaatsen 
niet heel aantrekkelijk. Het park kan 
veel meer zijn dan de som van alle 
delen. Dit constateren verschillende 
betrokkenen na een gezamenlijk 
brainstorm in april 2018.

Samen zijn 5 belangrijke uitdagingen benoemd:

1. Een eigentijdse totaal visie waarin het 
park goed tot zijn recht komt mist nog. Er 
worden vaak kleine maatregelen uitgevoerd 
die kwaliteiten toe voegen maar die 
incidenteel zijn.

2. Er is geen eenheid zoals in een park hoort, 
maar een optelsom van groene gebiedjes 
die samen wel de potentie hebben om iets 
groots te zijn. 

3. Er mist een relatie tussen noord en zuid. De 
snelweg is een grote en hinderlijke barrière.

4. Er missen plekken waar mensen tot rust 
komen, waar mensen de vrijheid ervaren om 
te verblijven, te picknicken of te spelen. Dit 
komt onder meer neer op een gemis aan 
ligweides en recreatieve voorzieningen. 

5. Het park is versnipperd, er zijn veel 
hekwerken en verschillende eigendommen.
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Op de kaart van 1915 is Weusthag een gebied met beekdalen en landgoed 
Houtmaat. Bos, heide en houtwallen vormen het landschap. Dit kan een bron van 
inspiratie zijn voor de toekomst.

Weusthag is een groengebied van 200 hectare, in het noorden van de stad Hengelo. 
Het park is omgeven door woonwijken en bedrijventerrein Westermaat. Er mist een 
relatie tussen noord en zuid. De A1 is een grote en hinderlijke barrière.

Colofon
Dit document is opgesteld door Terra Incognita in 
opdracht van de gemeente Hengelo.

De inhoud in dit document komt voor uit een 
werkessie die op 9 april 2018 werd gehouden in 
Hengelo. Op deze sessie waren aanwezig:

Vrienden van het Weusthag

Carel Weijschede en Harrie Evers

Gemeente Hengelo

Annemieke Knol, Auke Doornbosch, Birgit Koers, 
William Westerhof, Theo Timmers, Remko Cremers, 
Franc Talsma, Willy van Diepen, Louis Fikkert en 
Jacqueline Verhoek.

Terra Incognita

Frank Stroeken (projectleider) en Inge Hoekstra
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• Noord en zuid Weusthag worden nu verbonden door één fietspad. Hierdoor 
is er weinig interactie tussen de gebieden.

• Het nieuwe uitkijkpunt kan beter tot zijn recht komen door er een route 
langs te laten komen.

• Ook mist het park duidelijke entrees met voorzieningen zoals parkeren.

• Er zijn maar een paar wandelrondjes in het gebied en deze zijn maar 
beperkt verbonden met elkaar en de omgeving.
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Is een hertenkamp met hertjes achter hoge hekken nog wel van deze tijd?De westelijke kant van Weusthag zuid grenst aan veel  nieuwbouw. Dit landschap 
mist een aantrekkelijke identiteit.

Er zijn veel hekken, vaak ook nog verschillende types. Dit oogt rommelig.Doordat de oude beek is rechtgetrokken heeft deze niet meer de aantrekkelijke 
uitstraling die het zou kunnen hebben.

Wanneer er een route langs de nieuwe uitkijktoren zou komen zou deze beter op 
zijn plek zijn.

Op sommige plekken mist duidelijk een verbinding, zoals hier bij het viaduct van de 
Europalaan over de A1.
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Ambities voor 
het stadspark 
Weusthag
Stadspark Weusthag is in 2025 
getransformeerd van een groengebied 
in de stad naar een recreatief en 
duurzaam stadspark voor iedereen. 
Nieuwe verbindingen en activiteiten 
zorgen ervoor dat noord en zuid 
Weusthag aantrekkelijk zijn om 
doorheen te komen of te verblijven. 
Bewoners van de omliggende wijken 
komen er wandelen, sporten, tuinieren, 
ontspannen en ontmoeten. Ook 
bewoners uit de omgeving worden 
nieuwsgierig gemaakt om een tiental 
kilometers af te leggen naar het 
stadspark om hier bijvoorbeeld te 
ontspannen of te sporten. Het is een 
inclusief stadspark. Voorzieningen en 
activiteiten zijn geschikt gemaakt voor 
jong, oud, met of zonder beperking. 
De nieuwe ontwikkelingen in het park 
zijn duurzaam en helpen Hengelo om 
zich aan te passen aan een extremer 
klimaat. 

STADS-DOE-BOERDERIJ EN 
STADSLANDBOUW VOOR 
IEDEREEN
Weusthag is ook de plek van waar de Hengelo’er 
naar toe gaat om in het groen te zijn. Dit kan door 
de handen uit de mouwen kan steken bij een van 
de plekken met stadslandbouw of juist door te 
relaxen of te sporten in het recreatief groen.
 Het recreatieve groen is uitgebreid en 
aangepast aan de huidige tijd en gebruikers. 
Het hertenkamp heeft plaats gemaakt voor een 
parkachtige weide waar mensen in het gras 
liggen, picknicken, sporten en spelen. In noord 
Weusthag is langs de plas een strandje  met 
strandtent en een recreatieweide. Hier kunnen 
onder andere jongeren elkaar ontmoeten en 

samen bijvoorbeeld beachvolleyballen. 
 De stads-doe-boerderij is een centraal punt 
in het park waar mensen recreëren, werken 
en leren. Iedereen mag zich aanmelden om 
hier te komen werken in het groen. Er starten 
dagbestedingsprogramma’s, er spelen kinderen 
op de boerderij en mensen ontmoeten elkaar bij 
diverse activiteiten of in het boerderijcafé. Vanuit 
de stadsboerderij wordt ook het beheer van het 
park georganiseerd.
 De gronden voor stadslandbouw liggen 
rondom de boerderij, maar ook elders in het park. 
Hierdoor ontstaan er bewegingen door het park 
en zijn de verblijfsplekken verspreid. Er wordt 
groente en fruit verbouwd voor de voedselbank 
en de boerderijwinkel. Doordat er ook kassen zijn, 
kunnen de activiteiten zoals dagbesteding ook in 

De beek kan worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke groene slinger door het park worden. De vochtige hooilanden rondom de beek kunnen bij droog weer gebruikt worden om 
door te struinen. Bij extreme regenval kan regenwater uit de woonwijken er worden geborgen.
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bijvoorbeeld bij de stads-doe-boerderij.
 Tussen de stadslandbouw wordt kleinschalig 
duurzame energie geproduceerd, bijvoorbeeld 
met zonnepanelen op daken of kleine veldjes. 
Hier is een educatief punt aan gekoppeld. 
Bewoners die geïnteresseerd zijn in innovaties op 
het gebied van energie en duurzaamheid kunnen 
hier op bezoek komen en zich laten informeren.
 Er is samenhang in de inrichting van het 
park gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van 
lage heggen. Deze heggen vervangen de vele 
verschillende hekken en zorgen zo voor een 
aantrekkelijk groen landschap.

BEEKDAL ALS RUGGENGRAAT
Het stadspark ligt midden tussen de woonwijken 
en bedrijventerreinen van Hengelo. Het groen is 
hierdoor waardevol. In de toekomst speelt het 
park een belangrijke rol voor de klimaatadaptatie 
van de stad, doordat het park dienst doet als 
waterberging bij extreem weer. Bij extreme 
regenval wordt het water uit de omliggende 
woonwijken via beken afgevoerd naar de 
waterbergingsgebieden in het park.
 De waterberging is gebaseerd op de 
historische loop van de Houtmaatleiding. Deze 
beek meandert weer door het park. Langs 
de beek is het aantrekkelijk om te wandelen 
en door de ecologische oever is het ook een 
belangrijke verbindingen voor dieren, insecten 
en planten. Doordat de beek een zichtbaar en landschappelijke basis:

beekdal en natte natuurgebieden

Doorontwikkeling van de biologische moestuin.

verblijf:
recreatiegroen en stadslandbouw,
heggenlandschap

verbinden:
fiets- en wandelroutes

de winter doorgaan.
 De stads-doe-boerderij en de gronden voor 
stadslandbouw kunnen organisch groeien, aan 
de hand van hoeveel mensen er willen werken 
en ruimte er nodig is. De plekken op het erf 
van de stads-doe-boerderij en in het gebouw 
zelf zijn flexibel. Wanneer dit nodig is, zijn 
er plekken voor beslotenheid en rust, maar 
wanneer dit niet nodig is zijn ze toegankelijk voor 
iedereen. Andere accommodaties in het gebied, 
zoals de clubhuizen, worden multifunctioneel 
gebruikt. In het weekend en in de avond 
zijn de sporters er, terwijl overdag er andere 
activiteiten kunnen worden georganiseerd, 
zoals huiswerkbegeleiding. Wanneer een 
gebouw niet meer geschikt is in de toekomst 
kunnen accommodaties worden gecombineerd, 
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aantrekkelijk onderdeel van het watersysteem 
is, is het water weer goed beleefbaar in 
het park. Ook is er op een aantal plekken 
ruimte gemaakt voor educatie, zoals bij de 
waterzuivering en bij de bergingszone. Hierbij 
moet wel onderzocht worden wat mogelijk is 
in relatie tot het  waterwingebied Hasselo en 
grondwaterbeschermings- en intrekkingsgebied.

VERBINDINGEN EN 
SAMENHANG
Vanuit de woonwijken is het park beter 
toegankelijk dan voorheen. Er is een groene 
uitloper naar de woonwijk Hengelose Es en de 
fiets- en wandelroutes sluiten aan met de routes 
naar de stad. Ook vanuit Vossenbelt lopen routes 
vanuit de wijk door in het Weusthag. Daarnaast 

zorgt de beek voor aantrekkelijke verbindingen 
met de omgeving. De auto is beperkt in het park 
en blijft zoveel mogelijk aan de rand. Het park 
heeft daarom logische parkeerplaatsen aan de 
rand van het gebied. Hier zijn dan ook de entrees. 
De Torenlaan wordt gebruikt voor recreatief en 
bestemmingsverkeer. 
 Door een recreatief en ecologisch viaduct 
over de A1 zijn noord en zuid Weusthag weer 
met elkaar verbonden. De fiets- en wandelroute 
hierover is aantrekkelijk en zorgt er ook voor dat 
de uitkijktoren goed ontsloten is.
 Er is ook samenhang ontstaan tussen de 
verschillende functies in het park. De stads-doe-
boerderij vormt hierin de spil van waaruit veel 
activiteiten kunnen starten. Daarnaast zijn er er 
ook nog plekken met recreatief groen en sport, 
zodat er voor ieder wat wils is. De verschillende 
functies in het gebied vormen geen scheiding, 
maar rustplekken tussen de routes door. Het park 
is zoveel mogelijk openbaar toegankelijk. Een 
voorbeeld hiervan is een nieuw wandelpad over 
de combibaan.
 

Legenda

Water

Beek met flauwe, natuurlijke oever

Natte natuur, bij extreme regenval geschikt als waterbergingsgebied

Broekbos

Bos

Recreatiegroen

Bloemrijk grasland

Sportvelden

Tennisbanen

Strand

Combibaan

Strandtent

Stads-doe-boerderij

Stadslandbouw

Heggen

Gebouw

Erf

Overig groen (agrarisch, berm)

Fietspaden bestaand/nieuw

Wandelpaden bestaand/nieuw

Meidoorn kan bijvoorbeeld gevlochten worden om zo de rommelige hekken te 
vervangen door aantrekkelijke groene heggen.
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STREEFBEELD 2025
Ambities en ideeën voor 
toekomst van Weusthag

Huidige situatie

Het gebied rond de entree naar het park vanuit de wijk 
Hengelose Es kan worden vernieuwd om er beter te kunnen 

spelen, liggen en picknicken.

De beek vormt de ruggengraat van het park. Hier kan de beek 
bijvoorbeeld ook door de ligweide van het zwembad stromen.

Sport is een belangrijk onderdeel van het park, nu 
en in de toekomst. Naast georganiseerd sporten 

bij de verenigingen kunnen er ook ruiterroutes en 
hardlooprondjes door het park gemaakt worden.

Strand, strandtent en recreatief gras, een voorbeeld van 
een aantrekkelijke plek voor jongeren.

De heggen zorgen voor eenheid door het hele park 
heen en een groen aantrekkelijk beeld.

Stads-doe-boerderij, 
startpunt voor 

landbouw-activiteiten en 
multifunctioneel centrum.

Door slimme nieuwe 
verbindingen kunnen 

scheidingen in het park 
worden opgeheven.

Op verschillende plekken 
in het park kan ruimte 

worden gemaakt 
voor stadslandbouw, 

afhankelijk van hoeveel 
mensen het trekt.

Verschillende laaggelegen gebieden kunnen 
ontwikkeld worden tot natte natuur. Bij extreme 

regenval kan via de beken regenwater uit de 
omliggende wijken naar deze gebieden worden 

gebracht voor tijdelijke berging.

Aantrekkelijke groene 
overkluizing voor recreatief 
en ecologisch gebruik, om 
noord en zuid Weusthag 
met elkaar te verbinden.
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