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Conclusie - Sport, Spel & Educatie
Er zijn veel verschillende partijen in het gebied rond de Alphenstraat actief, met elk ambities 
voor de komende tien jaar. De combibaan is op zoek naar nieuwe evenementen en groepen om 
de baan vaker te kunnen exploiteren, en zoekt  daarbij ook een beter clubhuis. Ook vragen be-
woners voor meer mogelijkheden om de combibaan als particulier te gebruiken. De Heemtuin 
wil graag een nieuw natuureducatiecentrum om hun bezigheden te kunnen verrijken en de ge-
meente wil een stads-doe-boerderij realiseren op de oude boerderij. Veel reuring dus, iets wat 
ook welkom is,  maar veel bewoners vinden dat deze partijen beter kunnen samenwerken als 
toekomstperspectief. Het voornaamste argument: dubbel bouwen is voor niemand gewenst. 

Bewoners gaven aan dat men bang is dat de stads-doe-boerderij kan bijten met de Heemtuin, 
en vragen zich af of de Heemtuin al niet genoeg educatieve mogelijkheden biedt voor het park. 
Één van de geopperde oplossingen was bijvoorbeeld één centraal punt waar de verschillende 
partijen gebruik van kunnen maken, en waar bewoners tijdens hun wandeling een kopje koffie 
kunnen nutiggen. De vraag is hierbij wel wat de locatie hiervoor zou moeten zijn, en of elke 
actieve partij zich hierin kan vinden. 

De bewoners zien de potentie van dit parkdeel en zijn blij met de verschillende vormen van 
reuring die plaatsvinden, en zien vooral extra kansen om het gebied nog beter te maken door 
middel van een goede en actieve samenwerking tussen de partijen te realiseren.

Conclusie - Entree weusthagpark zuidzijde
Belangrijk voor de entree-zuid van het Weusthag Park (kant Hengelose Es) is de kinderboerderij. 
De mensen die aan tafel hebben gezeten vinden deze plek voor de kinderboerderij goed: het is 
een trekker aan deze kant van het park. Ook is er ruimte voor verbeteringen. 

Veel gehoorde geluiden gaan over het onderhoud: “het is er rommelig”. Aan tafel was er over-
eenstemming over het feit dat de dieren bij elkaar moeten blijven. Wel mag het Hertenkamp, 
de vijver met vogels en de kinderboerderij meer een geheel worden. Dit wordt niet altijd zo 
ervaren. 
Ook liggen er kansen om mensen beter te verwelkomen en te verleiden om langer te verblijven.
De algehele uitstraling is nu vrij gesloten. “Een kruipdoor en sluipdoor van paden” werd 
genoemd. Meer afwisseling in de afrastering/paden en meer natuurlijke scheidingen met de 
dierenverblijven maken het gebied vriendelijker en toegankelijker. Aangenamere en moderne 
zit- en ontmoetingsplekken kunnen er voor zorgen dat het gebied rondom de kinderboerderij 
meer bezoekers trekt en vasthoudt. Ook zou meer activiteit op en rond de kinderboerderij 
positief zijn voor het gebied. 

Het kleiner maken van het Hertenkamp aan de voorzijde bij de parkeerplaatsen is volgens een 
aantal een goede optie. Meer ‘vrije ruimte’ op deze plek met een aantal speelvoorzieningen 
zorgt voor een ruimtelijke indruk en daarmee prettig gevoel bij aankomst. De open plek kan 
optisch verbonden worden met het skatepark. Wellicht dat de jongeren tot +/- 14 jaar zelf 
ideeën hebben over wat er nog mist voor hen. Wel dient er rekening gehouden te worden met 
direct omwonenden.

Aan tafel is tot slot ook de verbinding tussen de woonwijk en het park besproken. Ter hoogte 
van het nieuw aangelegde groen tussen de huizen met onder andere de wadi’s wordt het 
maken van een groenverbinding richting het park als positief gezien. Hoe dit te doen? En hoe 
om te gaan met evt. (woon)verkeer dient verder uitgewerkt te worden. 

In de notulen en in de onderstaande schetsen zijn de concrete ideeën en suggesties na te lezen 
en te zien. 

Tafel 1 & 3 Tafel 2

Pagina 4 Pagina 5



Pagina 6 Pagina 7



Conclusie - Park van verbinding
Bij de tafel over het scenario ‘Park van verbinding‘ ging het vooral over de rol van de verschil-
lende verenigingen en organisaties in het park. Er is met name verwarring over de rol van 
Vrienden van het Weusthag. De vereniging wordt te weinig gezien als verbinder tussen de ver-
schillende partijen, iets wat de deelnemers van de tafel wel verwachten. Er werd bijvoorbeeld 
genoteerd dat de lokale visvereniging weinig betrokken wordt betreft de ontwikkelingen van 
het weusthagpark, iets wat zij graag meer zouden willen zien.
Ook bleek het op dit moment lastig te zijn om lid te worden van de Vrienden van het Weusthag. 
Er is toegezegd om dit te zijne tijd op te lossen en te vermakkelijken.

Het lijkt van belang dat de rol van de Vrienden helder gecommuniceerd moet worden om 
duidelijk te maken waar de Vrienden voor staan, om alle beelden en verwachtingen gelijk te 
trekken. 

Conclusie - Noord-Zuid
Het Scenario Noord-Zuid ging over de verschillende verbeteringen en veranderingen die door-
gevoerd kunnen worden aan zowel de noord als zuidzijde van het park. 

De noordzijde van het Weusthagpark wordt gezien als het rustige deel van het park. 
De uitkijktoren is hier een centraal punt die een positief imago heeft onder de mensen aan 
tafel. Bewoners zien het zitten om de uitkijktoren beter op te nemen in de wandelroute door 
middel van verbeteringen van wandelpaden en zitgelegenheden op de locatie. 

Over het hele Weusthagpark kunnen de wandelroutes de komende tien jaar in het algemeen 
verbeterd worden. De behoefte ligt vooral in een verbetering van de wandelpaden: Een betere 
connectie tussen noord en zuid en minder doodlopende wegen zijn veelgenoemde verbeter-
punten. Ook een scheiding tussen fietsers en wandelaars wordt als belangrijk gezien. 

De Zuidzijde van het park is gezien als het bruisende deel van het park. Bewoners vinden het 
huidige aantal festivals prima, maar men zegt wel dat er in de toekomst ook goed rekening 
gehouden moet worden met omwonenden mochten er meer festivals in de planning komen 
te staan.

In de categorie algemene bereikbaarheid kan om de visie 2030 te realiseren volgens de be-
woners ook het één en ander verbeterd worden. De twee voornaamste punten die genoemd 
zijn is de bereikbaarheid vanuit de noordkant van het weusthagpark en de gevaarlijke situ-
aties die kunnen ontstaan aan zowel de Torenlaan als de Alphenstraat. Bewoners zien ook de 
behoefte om meer parkeerplaatsen op verschillende plaatsen in het park te realiseren voor 
betere bereikbaarheid.

Een betere passage tussen de noord en zuidzijde werd als gewenst ervaren. 
De voorgestelde ecopassage zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, echter werd er wel aange-
geven dat er goed naar de exacte locatie, kosten en daadwerkelijk nut voor de fauna gekeken 
zal moeten worden, sinds een ecoduct een grote investering kan betekenen.

Tafel 4 Tafel 5

Pagina 8 Pagina 9



Notulen ontwerpsessie
Weusthag 28 januari 2020



Notulen - scenario Combibaan
Algemeen
Scenario 1 werd aan de tafel goed ontvangen. Er waren geen grote struikelblokken of bezwaar 
op het voorgelegde scenario. Wel zagen mensen uitdagingen en kansen in het daadwerkelijk 
realiseren van het scenario. 

De Combibaan
De vereniging van de combibaan zoekt mogelijkheden om meer evenementen of doelgroepen 
te situeren op de combibaan op de dagen dat het mogelijk is om te schaatsen. Er wordt soms 
al gerolschaatst en geracerunned. De gemeente is ook geïnteresseerd in de mogelijkheden om 
meer partijen of evenementen te kunnen laten plaatsvinden op de combibaan.

De mensen aan tafel hadden ook wat ideeen. Zo werden bootcamps of crossfit genoemd als 
alternatieve gebruiken over de combibaan. De vereniging van de combibaan noemde dat ze 
open staan voor samenwerkingen tussen andere partijen. 

Er werd benoemd aan tafel dat de combibaan als er geen evenement vanuit een vereniging 
plaatsvindt maar beperkt open is. Dit werd als zonde ervaren: Een paar mensen benoemden 
dat ze gebruik wilden maken van de combibaan met hun (klein)kinderen om te skelteren of 
skeeleren maar toen voor een dichte deur stonden. Er werd geopperd dat de reden hiervoor is 
dat de combibaan bang is dat er vandalisme plaats vindt als er geen toezicht is.

De Heemtuin & Samenwerking
De huidige aanwezigheid van de Heemtuin werd als positief ervaren aan de tafel en mensen 
maakten graag een bezoekje. Het openen van een natuureducatiecentrum werd ook als ge-
wenst ervaren, echter opende toen wel een ander gesprek: Kunnen de Heemtuin, de Com-
bibaan , Tennisvereniging en de nog te realiseren doe boerderij niet veel beter samenwerken? 

Notulen tafel 1
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Voorstellen waren samenwerkingen in verschillende vormen: Van een groot gezamelijk gebouw 
waar iedereen gebruik van kan maken tot kleine samenwerkingen tussen twee partijen. Alle 
aanwezige stakeholders aan tafel stonden lichtelijk open voor het idee en waren allemaal open 
tot samenwerkingen, maar men zag wel dat daadwerkelijke afspraken en keuzes als bijvoor-
beeld locaties en exploitatiekosten nog ver weg lagen. Een persoon opperde om te bestuderen 
hoe een groep veren van sport & spel in losser het doen. Hier werken verschillende vereni-
gingen wel van 1 gebouw.

Toegang & Onderhoud
Het gesprek ging een klein deel over de toegankelijkheid van de locaties en de onderhoud. 
Mensen vonden dat de huidige parkeerplaats bij de tennisbaan wel een upgrade kon gebruiken. 
Ook vonden meerdere mensen dat de alphenstraat moeilijk bereikbaar is voor Hengeloërs die 
in het noorden wonen. Ook werd meerdere malen verteld dat men op verschillende locaties 
parkeerplekken misten.



Notulen - scenario zuid-entree Hengelose Es 
Onderhoud
Bijna iedereen die aan tafel heeft gezeten is het er over eens dat het onderhoud in deze om-
geving beter moet: ‘het is er rommelig, staan veel brandnetels, ligt poep, er is een hobbelige 
bestrating en er ligt veel zand en drek’. 

Locatie kinderboerderij 
De huidige locatie van de kinderboerderij vindt bijna iedereen goed. Over het combineren van 
de doe-boerderij en kinderboerderij tegenover de schaatsbaan is men niet direct enthousiast 
i.v.m. het zwaartepunt m.b.t. het verkeer dat bij de van Alphenstraat komt te liggen. 
Meerdere mensen vinden de plek waar de herten nu staan een goede plek. omwonenden 
gaven aan dat kinderen bij aankomst direct naar de hekken rennen om de herten te zien: ‘de 
herten zijn een echte trekker op dit punt’. 

Aan de andere kant vroeg een bewoonster van de wijk zich af of herten nog wel van deze tijd 
zijn? Misschien moeten we met de tijd meegaan en alpaca’s toevoegen. Kinderen zouden met 
de alpaca’s rondjes door het bos kunnen lopen. Er was aan tafel overeenstemming dat het 
goed is alle dieren bij elkaar te houden. Opgemerkt werd: dat als je naar de kinderboerderij 
gaat, het Hertenkamp en voorste vijver in beleving los staan van de kinderboerderij. 

Op en rondom de kinderboerderij gebeurd ter weinig. Volgens sommige lijkt het of kinderen 
hier niet welkom zijn gezien o.a. de openingstijden en de vele hekken. Het privatiseren van 
de boerderij werd als optie genoemd om meer leven in de brouwerij te krijgen. Wel vindt een 
bewoonster dat ze de afgelopen tijd goed bezig zijn, de verblijven zijn opgeknapt en zien er 
verzorgt uit. 

Notulen tafel 2

Pagina 14Pagina 13

De ‘cirkel’ met bankjes tussen het Hertenkamp heeft veel potentie. Dit centrale punt tussen de 
herten kan veel uitnodigender. Het pad er naartoe kan links en recht geaccentueerd worden 
met cypressen (let op: het moet geen begraafplaats worden). Aan het eind van het pad kan de 
huidige bestraatte cirkel iets ruimer opgezet worden om er een prettige verblijfsruimte voor 
meerdere mensen van te maken. Middenin is er ruimte voor een grote ronde picknicktafel met 
bankjes en een grote boom in het midden. ‘Rond zorgt voor intimiteit en veiligheid’.Dit in het 
oogspringende zitelement zou ouders, opa’s en oma’s uitnodigen langer te verblijven op deze 
plek. 

Deze plek is ideaal omdat je 360 graden zicht hebt op het hertenkamp. Door het pad ernaartoe 
eventueel glooiend op te laten lopen tot het midden van de cirkel hebben bezoekers nog beter 
zicht op de dieren.
Om mensen langer op deze plek te houden is het wel belangrijk meer rugdekking te geven dan 
nu het geval is. Dit zorgt ervoor dat mensen zich veilig voelen, zeker als je wat hoger zit dan 
de rest van de omgeving. Om de plek nog meer waarde te geven voor kinderen is geopperd 
loopbrug-route over het hertenkamp te maken, verbonden met de cirkel in het midden. 
Ook is het interessant om meer te vertellen over de dieren die er zitten, kinderen dingen te 
laten voelen of broedkisten neer te zetten. Broedkisten hebben er in het verleden ook gestaan. 

Vindbaarheid en zichtbaarheid entree en kinderboerderij 
De kinderboerderij is vanaf de uitslagweg niet goed vindbaar en zichtbaar, zeker als je er nog 
nooit bent geweest aldus en bewoner. Er stond wel een bord, maar sinds er een vrachtwagen 
tegenaan is gereden staat er niks meer. 
De entree en paden naar de boerderij, het hertenkamp en het bos hebben nu allemaal de-
zelfde (gesloten) uitstraling. De ‘hoofdentree’ rechts naast de kinderboerderij mag volgens 
meerdere mensen meer opvallen. Geopperd is deze toegang ’monumentaler’ te maken. Wat 
er met monumentaal werd bedoeld is niet helemaal duidelijk geworden. Maar de hoofdentree 
mag er meer uitspringen.

Bij aankomst vanaf de uitslagweg zou een deel van het hertenkamp ook opgeofferd kunnen 
worden: ‘de herten hebben ruimte genoeg’. Door aan de voorkant bij de parkeerplaatsen 
aan de van Alphenstraat meer ruimte vrij te maken wordt de aankomst vriendelijker en over-
zichtelijker. Mensen krijgen de tijd en ruimte om zich te oriënteren. Speeltoestellen zouden 
hier geplaatst kunnen worden. Speelruimte op deze plek past goed omdat aan de overkant 
de skatebaan is. (Nienke: Een meer open plek maakt hangen op de parkeerplaatsen mogelijk 
minder aantrekkelijk) 

Paden en hekken 
Doordat alle paden hetzelfde ogen komt de zuid-entree over als een ‘kruip door en sluip door’. 
Mensen worden niet uitgenodigd te blijven, stil te staan of te verblijven rondom het hertenkamp. 
‘Je gaat direct op je doel af: de kinderboerderij.’
Meer inhammen in de hekken zorgt voor meer afwisseling in de routing, ook zorgt het ervoor 
dat kinderen beter kunnen kijken en er meer contact met de dieren plaatsvindt. 
Door meerdere mensen werd aangehaald dat de voorste vijver helemaal is dichtgegroeid en er 
bijna geen zicht is op de vijver.
Het pad aan de achterzijde van het Hertenkamp tegen het bos is waar de herten meestal zitten.
Maar dit is volgens een paar bewoners het minst interessante stuk om te lopen. 
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Groene verbinding
De plek waar de wadi’s in de heringerichte Hengelose es zijn aangelegd zou een mooie groen-
verbinding met het park gemaakt kunnen worden. Wadi’s die doorlopen of op een andere 
manier. De knip in de straat zou dan op een andere plek gemaakt kunnen worden: bijvoorbeeld 
ter hoogte van de eerste hoge flat gezien vanaf de Coba Ritsemastraat, na de t-splitsing.

Aandachtspunten en ideeën algemeen:
• Oppassen voor hokkerige opdeling van het hele gebied met het aanleggen van nieuwe 
 paden en wegen.
• De van Alphenstraat zelf en de scherpe bocht naar de tennisbaan wordt als heel onveilig 
 ervaren. Auto’s rijden hier hard en de bocht is onoverzichtelijk. 
• De bewoners aan de dijksweg zouden wel een natuurlijk looppad met houten klaphekjes 
 willen, door de weilanden richting de ingang van het bos/heemtuin. 
• De busbaan Weusthag bij de kruising Dijksweg/ Johannes Vermeerstraat wordt als zeer 
 onveilig ervaren door meerdere bewoners. Een knip aan het begin van de Dijksweg na 
 het fietspad zou een optie kunnen zijn. Een tweetal gezinnen van deze straat komen 
 vanuit de George Breitnerstraat naar hun woning. Een doorlopende Dijksweg is voor 
 hen niet nodig. 
• Aangezien de verkeersdruk op de van Alphenstraat (die is toegenomen door de herin
 richting van Hengelose Es) is het idee besproken om vanaf ‘de ader’ Busbaan Weustag 
 rechtstreeks een weg aan te leggen naar het parkeerterrein bij het tennispark. Er werd 
 verschillend op gereageerd. Voor de doorstroom van het verkeer is het idee te begrijpen, 
 anderzijds je deelt weer natuurgebied op: dit moet je niet willen! Overigens is deel van 
 de weilanden privé bezit. 
• Een kabouterroute aanleggen in de Heemtuin. 
• Nieuwtje vanuit bewoner: in maart april schijnt er bij de manege een groene BSO te 
 openen. 
• Van alpenstraat (naar tennisbaan) verkeersluw maken. 
• De beoogde plek van de doe-boerderij staat niet in verbinding met de rest van het 
 Weusthapark. Er zijn overigens veel ‘losse onderdelen’.  

De paden zijn volgens een aantal ook best smal. Zeker als het één recht stuk is waar je langs 
loopt en er geen afwisseling in de omheining en uitnodigende focuspunten in de route zitten. 
Er zijn verschillende verbeteringen genoemd:
• De hekken naar binnen te plaatsen voor een ruimtelijker aanzicht. 
• Het moderniseren van de zitplekken die er zijn 
• Meer afwisseling in de afscheiding middels bossages en water waar de herten niet   
 overheen gaan in combinatie met lage hekken. 
• Meer een natuurlijke en organische afscheiding tussen de paden en de verblijven van 
 de dieren. 

Hangplek jongeren 
Op de vraag of jongeren in dit gebied een eigen hangplek mogen ontwerpen en bouwen was 
het antwoord divers. Een belangrijke vraag die werd gesteld: over welke jongeren praten we? 
Jongeren t/m 14 jaar is goed. De andere jeugd misschien meer bieden bij het nieuwe skatepark 
in de stad. 

Meerdere mensen zijn het er over eens dat jongeren in principe wel recht hebben op een plek. 
Aan de andere kant werd gezegd dat jongeren toch hangen waar ze willen. Het maken van een 
plek wil niet zeggen dat ze daar gaan hangen. Jongeren hangen nu ook op de parkeerplaats 
entree- zuid. Hier wordt drugs gedeald en is zelfs een pizza-bezorg-plek. 

Over het skatepark zij een direct omwonende s’avonds laat soms overlast te ervaren. De lichten 
branden hier ook tot laat dus is de skatebaan ook tot laat in trek. Het aanspreken van jongeren 
is geen probleem. ‘Wellicht is het licht uit doen na een bepaalde tijd in de avond een optie?’ 
Meerdere mensen gaven aan dat er op de skatebaan misschien een afdak mist. 

Ook is er gesproken over de jongeren van het ROC die gebruik maken van het bos. Een be-
woonster gaf aan dat de leerlingen geen plek hebben om naar toe te gaan in de pauze. Het 
winkelcentrum is net te ver weg en het bos bereikbaar. Dit zorgt ervoor dat picknicktafels 
worden bewerkt en er sinds de opening van de school veel afval in het bos ligt. Er is een tijd 
toezicht geweest, maar deze was heel passief. In plaats van rondlopen en aanspreken bleven 
ze vaak in de auto zitten.

Historie
Een aantal historische verhalen zijn ter sprake gekomen. Ze zijn verteld met de boodschap: 
vertel over de historie of laat het zien hoe de plekken in het Weusthag in het verleden werden 
gebruikt Zo werd er verteld:

1. Op het terrein van de manage staat een boortoren verscholen. Veel mensen schijnen dit 
 niet te weten. Deze weer zichtbaar maken zou mooi zijn. 
2. Bij de oude dokterswoning aan de van Alphenstraat staan beuken, onder die beuken 
 stonden na de oorlog lighallen om zieken te laten herstellen. Met een metaaldetector 
 zijn er nog steeds kruisjes te vinden. 
3. Ook langs het water aan de zuidkant van de houtmaat stonden lighallen. Meer vertellen 
 over deze plek 70 jaar geleden zou leuk zijn. 



Notulen - scenario Stads-doe-boerderij
Algemeen
Wat voornamelijk naar voren kwam aan Tafel 3 is dat er veel verschillende partijen in dit gebied 
actief zijn. Er wordt aangegeven dat het ombouwen / slopen en nieuwbouw als onnodig wordt 
ervaren mits er geen verder samenwerking ontstaat. Er zijn veel dubbele verhalen en verschil-
lende meningen over wat er met dit stuk moet gebeuren. Al met al blijkt dat er niet één gedragen 
plan voor de invulling van deze plek is. Ook omdat deze plek niet als eerste prioriteit van het 
gebied wordt gezien. De Heemtuin en de mogelijke samenwerking tussen de verschillende 
sport verenigingen worden als belangrijker ervaren. Eventueel een multifunctionele ruimte om 
deze bestaande partijen te ondersteunen bied kansen. 

Verdere ideeën
De locatie wordt als centraal punt van dit gebied gezien aangezien dit precies tussen de twee 
entrees van het park in ligt. Een klein wandelpad van de omliggende wijk naar dit punt is een 
mogelijke verrijking. De weg naar deze locatie toe wordt wel als te klein ervaren als hier meer 
reuring zal plaatsvinden. Parkeergelegenheden dienen wel zo veel mogelijk buiten het park 
gehouden te worden. Eventueel is het een idee om de parkeerplaats van het CT Stork college 
na sluitingstijd te gebruiken voor bezoekers van het Park. 
Er moet goed gekeken worden naar de huidige partijen en naar deze onderlinge samenw-
erking. Een multifunctionele ruimte om de wijken en partijen te verbinden (voor bijvoorbeeld 
de wijkraad of de sport verenigingen) wordt wel als mogelijke toevoeging gezien. Hier zou sport 
en educatie, samen met opslag en ontmoetingsruimte gecombineerd kunnen worden. De uit-
wisseling tussen de verschillende partijen is één van de belangrijkste criteria. Dubbel bouwen 
is voor niemand gewenst!

Enkelen geven aan dat er momenteel geen trekpleister / verblijfplek is in dit gebied. Een winkel 
waar men een kop thee / koffie kan nuttigen en producten vanuit de binnenstad kan kopen is 
mogelijk een mooie toevoeging. Ook was er iemand die bezig was met een Lokale Buurderij 
(Een plek waar men bestellingen van lokale boerderijen kan ophalen). Deze locatie werd als 
prettig ervaren, momenteel zit ze in de Hasseler Es. Hier zouden mensen met een beperking 
kunnen werken en zouden er op één plek meerdere activiteiten samen kunnen vallen. 

Notulen tafel 3
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Een kringloop landbouw boederij werd ook als optie benoemd. Een plek die de lokale omgeving 
ondersteund met wat daar wordt verbouwd. Koeien zorgen voor mest die naar de biologische 
groentetuin zou kunnen. Hooi kan worden gebruikt, melk kan worden verkocht, etc. Een krin-
gloop in het gehele gebied.
De kinderboerderij verplaatsen kan een frisse nieuwe start zijn aangezien er meer ruimte 
beschikbaar is. De kinderboerderij wordt verder als leuk ervaren, maar extra educatie (waar 
komen melk en een ei vandaan?) is ook gewenst. Met oude koeien, kippen, etc is een mooie 
kans. Het risico hierbij is dat er te veel bezoekers komen en er druk naar dit gebied komt. Kans: 
mooiere entree realiseren.

Een veel gehoorde kreet is dat men bang is dat de Stads-doe-boerderij kan bijten met de 
Heemtuin. Veel mensen zien de Heemtuin als dé nieuwe plek, en vragen zich dan ook af of het 
wel nodig is om de huidige boerderij om te bouwen: “Ben van mening dat de heemtuin met evt. 
uitbreiding alles daar moet gaan plaatsvinden. Anders krijg je alles dubbel”. De Heemtuin zelf 
geeft aan dat de boerderij eigenlijk te ver ligt om van toegevoegde waarde te zijn (200 meter 
elke dag lopen wordt als te ver ervaren). Ook als opslag of keet wordt dit vanuit de Heemtuin 
niet als gewenste optie gezien. Enkelen zien dit wel als logische stap.

Verdere losse kreten:
• Aansluiting op de uitkijktoren is een verrijking van het gebied
• Voedselbos zou interessant kunnen zijn.
• Jong en oud met elkaar koppelen samen met educatie (maatschappelijke 
 thema’s koppelen)
• Een basisschool op deze locatie, aangezien deze voor de wijken niet in de buurt zitten. 
• Een stadscamping waar men kan verblijven!
• Als er nieuw wordt gebouwd moet dit modulair en circulair gebeuren. Makkelijk 
 mee met de groei of krimp van het gebied. 



Notulen - scenario Noord-Zuid
Tafel 4 is veel bezocht. De bezoekers van mijn tafel waren enthousiast over de manier van 
interactie door deze manier van communiceren. Naar aanleiding van het scenario heb ik bij de 
verschillende vragen antwoorden/tips genoteerd.

1. Hoe kan de uitkijktoren opgenomen worden in de wandelroute?
Algemene opmerking: De uitkijktoren heeft een positief image. Mensen vinden de toren mooi. 
De toren wordt regelmatig door mensen beklommen.
- Slingerweggetje in het gebied voor de toren
- De omgeving van de uitkijktoren is saai. Verbeteren met een bankje of zitje.
- Geen fietspad rondom de toren aanleggen. Alleen wandelpaden
- Torenlaan is gevaarlijk. 
- De Torenlaan is erg druk en voor wandelaars gevaarlijk. Veilige oversteek , grotere par
 keerplaats, ecoduct/voetbrug.

2. Zou u bestaande wandel- en ruiterpaden willen uitbreiden? En indien ja, hoe en 
 waar?
Algemene opmerking: de meeste bezoekers willen graag meer wandel- en ruiterpaden.      Paden 
beter laten aansluiten. Noord en zuid. En ook tussen noord en zuid. Veel doodlopende wegen.
-  Er is 1 persoon die ook vraagt om een mountainbike route. 
-  Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op landelijke routes voor fietsen. 
-  Meerdere keren vertellen bezoekers dat fietsers alleen aan de randen van het gebied         
 moeten worden toegelaten. Geen fietsers en bromfietsers. 
- Geen extra fietspaden in het gebied.
- Manege de Kapberg wil graag de ruiterpaden laten verbeteren. Bijvoorbeeld nieuwe 
 paden langs de A1 (beide zijden).
- Een persoon wil graag de geluidswal ophogen met een verhoogd wandelpad. Mooi 
 uitzicht over het park. 
- Geen wandelpad door het asbestgebied.
- Apart wandelpad naast de bestaande fietspaden. De snelheid van elektrische fietsen 
 maakt het onveilig.
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- Wandelpad langs de A1 in richting van de fietsbrug maken. Aan een eind van dit pad dan 
 een trap maken! Is enorm stijl.
- Geen ruiterpaden intern in het bos. Te druk en te gevaarlijk. Wandelpaden moeten 
 aansluiten.

3. Zowel aan de noord als zuidzijde zijn er open velden waar mensen hun hond los 
 laten lopen. Strikt genomen mag dit niet. Maar is hier echt wat op tegen?
- Het park wordt veel door wandelaars met honden gebruikt. Honden niet los laten lopen 
 maar in een afgebakend terrein met hekken. 
- Mensen zijn bang voor loslopende honden.
- Duidelijk aangeven waar honden los mogen lopen. Loslopende honden wel ergens 
 toelaten, maar beter scheiden.

4. Hoe denkt u over meer festivals aan de zuidzijde in het park?
- Prima dat er festivals zijn. Wel duidelijke voorwaarden creëren voor de bereikbaarheid 
 van het terrein.
- Geen grote festivals. Niet meer dan het huidige aantal.
- Een festival kan wel. Wel beperkte tijden. Overdag wel, niet nachts tot 2 uur.
- Het moet geen tweede Hulsbeek worden.
- Ibiza festival nee!
- Goed idee, Denk aan lawaai.

5. Kan de toegankelijkheid en parkeervoorziening verbeterd worden? En Hoe?
- Parkeergelegenheid is te weinig aanwezig. Bijvoorbeeld bij de ingang voor de vissers.
- Maak een voetgangersbruggetje tussen de parkeerplaats en het Park in het noorden. 
- De Torenlaan is heel druk en gevaarlijk.
- De markering van de ingang van het Park in het Noorden beter zichtbaar maken.
- Bv. Extra drempels.
- Torenlaan splitsen. Dus geen doorgaande weg. Ter hoogte van uitkijktoren aan beide 
 zijden extra parkeerplaatsen en Torenlaan verleggen richting A1.
- Creëer een aparte parkeerplaats voor de vissers.
- Graag na laten kijken wat er nog meer kan met de vijvers van Rientjes en het gebied 
 eromheen. Bijvoorbeeld vissteigers en meerdere bankjes.
- Snelheid van de Torenlaan beperken.
- Extra parkeerplaatsen bij Topweg/Stavangerstraat en bij de tennisbaan.
- Extra parkeerplaatsen bij de Torenlaan. Bij een eventuele verbindingsbrug over de A1 
 ontlast je ook de wegen naar de Houtmaat. Ze kunnen dan makkelijk vanuit het Noorden 
 ernaar toe lopen.
- Sluipverkeer Torenlaan weren. Bijvoorbeeld de weg alleen voor ambulances beschikbaar 
 stellen. 
- Meer parkeerplaatsen bij weg van de Scouting (insteekhavens).
- Parkeerplek bij de heemtuin is een dealplek geworden. Slecht voor park/gebied.
- Verkeersluw maken van de van Alphenstraat.
- Brommers en fietsers weren uit het midden van het park.
- Een geluidswal maken bij Zuid/lage Weide 
- Watertap punten aanleggen in het park.
- Vooral bij tennis.
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6. Wat vindt u van het idee om de noord en zuidzijde te verbinden met ecopassage?
- Kostbaar
- Combineren ecopassage met een wandelbrug (Borkelt)
- geen fietsers over de brug!
-  Eco passage? Is dit er overheen of onderdoor? Wat is makkelijker/goedkoper?
- Er overheen is mooier voor het uitzicht.
- Een verbinding tussen noord en zuid is een goed idee. Ter hoogte van uitkijktoren.
 Meerdere keren genoemd. Vooral voor voetgangers.
- Er is veel wild dat hierover kan steken. Reeën, vossen etc.
- Liever niet bij de uitkijktoren. Dan kijken ze in mijn tuin. Misschien ter hoogte van de 
 water onderdoorgang.
- Positief. Geen fietsers.
- Ecopassage een goed idee.



Notulen - scenario Park van verbinding
‘Verbinding’ werd door veel bezoekers letterlijk ervaren in plaats van figuurlijk. Daardoor veel 
vragen en opmerkingen over de noord- zuid verbinding. Deze vragen en opmerkingen door-
verwezen naar tafel 4, maar voor de volledigheid ook zelf genoteerd.

Veel inbreng van de nieuwe buurtvereniging noord. Aanbod vanuit de vereniging om actief te 
helpen. Buurtbewoner Marcel Vorgers biedt zich aan om actief deel te nemen en/ of eventueel 
een rol te vervullen binnen de Vrienden. 

Een aantal leden van de buurtorganisatie noord geven aan weinig vertrouwen in de Vrienden 
van het Weusthag te hebben. De vereniging wordt te weinig gezien als verbinder tussen partijen. 
Het wordt ervaren dat het lastig is om lid te worden van de vrienden.  Verschillende mensen 
hebben de ervaring dat het maar niet lukt om lid te worden. De bereidheid om aan te sluiten 
is er wel zeker. 

Noot Rob: hier speelt m.i. ook de ‘moeizame’ relatie met leden van de stichting Heemtuin/ 
IVN mee. Er wordt een opmerking gemaakt dat de leden van het IVN en/ of Heemtuin (wie nu 
precies wat doet in het park is mij niet geheel duidelijk) wel de handen uit de mouwen steken 
in het park, maar de Vrienden van het Weusthag amper. ‘Die vergaderen alleen maar’.  Dit soort 
opmerkingen heb ik vaker gehoord. Het lijkt mij daarom van groot belang dat de rol van de 
Vrienden nog eens helder wordt gecommuniceerd om duidelijk te maken waar het bestuur van 
de Vrienden voor staat. Er lijken wat onjuiste beelden en verwachtingen te bestaan. 

De visvereniging heeft nog nooit een uitnodiging gehad voor bijeenkomsten m.b.t. het Weus-
thagpark terwijl ze toch een belangrijke vereniging zijn. Qua ledenaantal is de visvereniging de 
grootste vereniging van Hengelo. De leden van de vereniging vissen bij de vijvers van Rientjes 
aan de noordzijde. 

Notulen tafel 5
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Opmerkingen over wandelpaden of verbinding noord - zuid
Wandelpaden op noord uitbreiden. Wel mee oppassen dat de diversiteit aan mooie (water) 
vogels niet verstoord wordt. Verder vraag waar de toegang moet komen als er op noord bij het 
asbestveld uitbreiding van wandelpaden plaatsvindt en waar de parkeergelegenheid dan zou 
moeten worden gerealiseerd. 

Soort Twickelbrug over de A1 als verbinding noord- zuid. 

Torenlaan aan twee zijden afsluiten en dan parkeergelegenheid en wandelroute rondom de 
toren. Dan ook een wandelbrug over de A1 mogelijk? 

Het is nu niet mogelijk om rond te wandelen. 

Suggestie fietspad vanaf IKEA doortrekken. 

Suggestie pad langs de geluidswal aan beide zijden. 

Torenlaan is en blijft een gevaarlijke weg. 

Wandelpaden langs de fietsweg/ brug zodat je allen de overgang met fietsers deelt. 
Is er dan ook nog een optie om er een ecoduct van te maken. En dan na de oversteek direct een 
taludtrap naar beneden waar de wandelroute vervolgd kan worden. Ook aan de zijde van de 
Beneluxlaan een taludtrap maken.  

Overige opmerkingen
Hondenuitlaatterrein bij de toren of elders in het park

Mogelijkheden voor vogelaars aan de noordzijde realiseren. 

Asbestveld, kan daar wat mee als je saneert? Bijvoorbeeld met dieren of bloemen. 

Geluidswal is te laag – vraag vanuit Lage Weide. Wordt er wel voldaan aan de geluidsnormen?

Gebied afscheiding vissers vergroten zodat er meer afgescheiden gebied voor vissers is en er 
geen overlast van honden is. Honden zouden ook best een eigen zwemgelegenheid mogen 
hebben, maar niet in de buurt van vissers. 

Eventueel in de hoek bij de flat nog een klein wandelgebied voor ouderen met bijvoorbeeld een 
bloementuin maken. Of vlindertuin. Zodat je hier met een rolator ook terecht kan.

Parkeergelegenheid aan de noordzijde zodat auto’s niet het fietspad oprijden. 
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