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Jaarverslagen 2019 
 
HET BESTUUR 
In 2019 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. Willy was aftredend en is tijdens de 
jaarvergadering voor vier jaar herbenoemd. Anton treedt af als secretaris in 2020. 
Rewert Wolthoff           voorzitter 
Anton Hoenderboom     secretaris 
Willy van Diepen              penningmeester 
  

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd en met de COBES werd zoals gebruikelijk twee keer 
een overleg gehouden. De regionale districtsvergadering werd twee keer bezocht. Verder werd er 
in het kader van één IVN een paar keer overlegd gevoerd met collega voorzitters IVN-afdelingen in 
Overijssel. De zorg werd uitgesproken dat met Eén IVN de zelfstandigheid van de afdelingen in het 
geding kan komen en dat de communicatie tussen de beroepskrachten van IVN Nederland en de 
vrijwilligerstak met alle afdelingen duidelijk verbetering behoeft. 
  

De in 2018 genomen maatregelen voor de invoering van de AVG hebben we in 2019 op de juiste 
wijze kunnen toepassen. In goed overleg met de oude websitebeheerders is halverwege 2019 de 
overgang gemaakt naar een nieuwe – aan de landelijke IVN-website gerelateerde – eigen website 
www.ivn.nl/hengelo.  
  

De aandacht voor het werven van vrijwilligers bleef ook in dit verslagjaar een belangrijk item. Met 
de komst van meerdere landelijke IVN-leden is het zaak dat we de binding van deze mensen met 
onze vereniging goed geregeld krijgen.  We zien natuurlijk steeds meer de tendens dat er wel 
vrijwilligerswerk wordt gedaan, maar dan vaak voor een beperkte duur of regelmaat. Het 
gedachtegoed dat je als IVN-lid ook actief bent binnen de vereniging staat wat dat betreft onder 
druk. 
  

De wens voor het meer aantrekkelijk maken van de Heemtuin voor de bezoekers, dat wil zeggen  
het op sommige plekken intiemer maken, heeft geleid tot een ontwerpplan dat in 2020 hopelijk  
haar invulling kan gaan krijgen.  
Er is een toenemende belangstelling te bemerken van externe partijen voor (gebruik) Heemtuin en 
Beleefbos. Om deze deels educatieve activiteiten vanuit onze IVN-afdeling bemand te krijgen vergt 
nog wel enige aandacht. Mooie initiatieven waar onze afdeling weer van harte aan heeft 
meegewerkt waren de WeustDag, de plantenmarkt bij Fahner en de Groenmarkt in het centrum. 
  

In 2019 zijn met name vanuit de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo, waarin het IVN 
met 3 leden is vertegenwoordigd, de eerste stappen gezet tot het realiseren van een Natuur 
Educatie Centrum. Een ontwerp van het gebouw is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ten 
behoeve van de Kadernota Nieuw Beleid Gemeente Hengelo 2020-2023. Samen met nog een 
drietal plannen in het Stadspark Weusthag zal gewerkt worden aan een Ambitieplan Weusthag 
2030, waarin ook ons Natuur-Educatie Centrum een plek zal moeten krijgen. 
 

 
Ledenadministratie 
Op 1 januari 2020 telde onze afdeling 103 leden*: 93 gewone leden en 10 huisgenootleden. 
(* waaronder 16 landelijk aangemelde leden. Zij betalen via het landelijk bureau. Van deze leden 
krijgen wij van het landelijk bureau een bijdrage). 
Onze afdeling heeft 4 donateurs.  
In 2019 hebben 4 leden zich aangemeld. 
Er waren 8 afmeldingen als lid, waarvan twee door overlijden, en 1 als donateur.  
Ledenmutaties uitsluitend doorgeven aan de ledenadministratie van de eigen afdeling. 
Deze worden door ons verwerkt in het systeem van Amsterdam. 
De leden die via het landelijk bureau betalen, moeten zich afmelden bij de 
ledenadministratie in Amsterdam. 

http://www.ivn.nl/hengelo


 

 
 
WERKGROEP BELEEFBOS 
Het beleefbos met enkele natuurspeelplekken is het extensieve, openbare deel van onze 
Heemtuin Weusthag. Het bosgedeelte van het beleefbos ontwikkelen we tot een stinzenbos, de 
graslanden rond de natuurspeelplekken tot bloemrijke velden. 
  
Onze werkgroep bestond eind december 2019 uit acht personen: Anton Hoenderboom, Wim 
Laverman, Herman Mulder, Klaus Pfeil, Richard Pol, Laurens Snieders, Rewert Wolthoff en Hans 
Zandman. Twee personen meer dan eind 2018. Een fijne groep mensen. We werkten elke 
dinsdagmorgen groepsgewijs, het hele jaar door, maar regelmatig ook andere dagdelen. 

 Met de takken van de op de Natuurwerkdag (begin november 2018) geknotte populieren 
bouwden we maar weer eens mooie houtril. De wat dikkere wilgentakken gebruikten we 
voor de omzoming van de parkeerplaats en het vennetje, met de wat langere wilgenstaken 
een toegangstunneltje tot het beleefbos.  

 Door de zachte winter konden we goed doorwerken. Enkele keren in onze zo 
gewaardeerde pauze ging toch nog wel even het kacheltje aan. De Krokussen, 
Bosanemoon en de Sneeuwklokjes brulden al vroeg de grond uit. Even later ook de Wilde 
hyacinten en het Longkruid. Geknikte vogelmelk en Daslook deden het helaas veel minder 
dan verwacht. 

 Jammer dat er in de winter 2018/2019 geen bosonderhoud was in het naburige van 
Alphenbos. We hadden graag wat duurzaam hout ontvangen voor het onderhoud van onze 
natuurspeelplekken. Gelukkig kregen we eind van dit jaar wel een aantal mooie stammen 
geleverd. Gaan we in 2020 mee aan de slag. 

 Half februari zagen we ze weer, 'onze' torenvalken. Druk in de weer hun nestkast te 
bekijken en van wat 'beddengoed' te voorzien. Heel vaak zagen we ze daarna niet meer. 
Gelukkig kwamen half mei de berichten dat ze toch weer in beeld waren. Vijf jonkies in 
2019!  

 Het verder afkalven van de oever bij de stapstenen voorkwamen we met enkele 
wilgenmatjes. De wilgenhutten zijn ook verder gebouwd. En de kinderen bouwden en 
speelden natuurlijk nog verder. Elke week te zien.  

 Langs en bij de parkeerplaats pootten we stevige wilgentakken. Ze liepen snel uit. Niemand 
kan nu nog per abuis met de auto van de wal in de sloot (de Houtmaatleiding) komen. En 
de ingang van het beleefbos wordt nog echt een wilgentunnelbelevenis.  

 Via de Slingerbeurs in maart konden we weer regelen dat Gildebor (beheer openbare 
ruimte) ons een mooie lading gefermenteerd blad bracht. Bomen en struiken in heemtuin 
en beleefbos hebben er weer van genoten. 

 Op verzoek van datzelfde Gildebor brachten we het schouwpad langs de boerensloot 
overal op de gewenste breedte. Die zone maaien we zelf niet meer. Het hoge gras kan zo 
mooi voldoen als schuilplaats voor de kleine dieren en het vormt een natuurlijke barrière 
langs de sloot.  

 Gildebor (weer dankzij de Slingerbeurs) heeft ook de watersnood aangepakt. Langs het  
heemtuinhek groeven ze machinaal een geul, die afwatert naar de boerensloot. Nu stroomt 
het regenwater niet meer de lagergelegen heemtuin in.  

 Regelmatig zagen we in de zomermaanden VMBO-klassen van onze buur, het C.T. 
Storkcollege, bij de natuurspeelplekken hun gymles draaien. Mooie ontwikkeling. 

 Ook mooi is dat de rommel na het verpozen in het algemeen duidelijk minder is. 

 Ons maaibeleid wierp ook zijn vruchten af. Twee keer per jaar gefaseerd maaien en alle 
maaisel afhalen. Dit jaar zagen we zodoende al veel meer verschraalde plekken. Dat 
betekent nog minder maaiwerk en vooral meer kans op bijzondere planten.  

 In juni de eerste maaibeurt dit jaar met onze nieuwe mulchmaaier. De maaibalk/messenbal 
van Landschap Overijssel is helaas niet meer beschikbaar. We maaiden niet alleen in het 
beleefbos. Ook in de heemtuin onderhielden we de graslanden, naast de bomen en 
struiken daar. In de heemtuin en het beleefbos plantten we nog zeven soorten wilgen bij 
(Schietwilg, Geoorde wilg, Kraakwilg, Katwilg, Grauwe wilg, Boswilg en Kruipwilg). Voor de 
bijen biedt dat een aanzienlijk langere periode met stuifmeel, voor onze bezoekers een nog 



 

mooier beeld van de heemtuin. 
 Ondertussen blokkeerden we nog even de clandestiene achteringang van Buitenplaats de 

Houtmaat op verzoek van buurman Weijschedé. Dat deden we natuurlijk weer met een 
pracht van een houtril. 

 In het voorjaar 2018 zijn in het beleefbos dertien nieuwe bomen geplant, waaronder twee 
Zilverlindes, twee Wilde appels, drie Witte elzen en twee Metasequoia’s. Vorig jaar, die 
hete zomer, kregen ze al dagelijks van ons een plens water.  

 Dit jaar, twee hittegolven, moesten we weer aan de emmers. Ze leven bijna alle nog… 
behalve de drie Witte elzen.  

 In de zomermaanden zagen we ook regelmatig groepjes ouders (of grootouders) met hun 
(klein)kinderen op het strandje, bij het water, in de kruipbuis. Daar doen we het toch voor. 

 Hoopte er ooit iemand dat er ook konijnen in het beleefbos zouden ronddartelen? Ze zijn 
er. We telden er soms acht tegelijk.  

 De Green Flag Award is ook weer behaald. Dit keer bezochten twee Engelse juryleden het 
stadspark en dus ook de heemtuin en het beleefbos. We kregen complimenten voor onze 
inzet en het resultaat. 

 De Natuurwerkdag, altijd de eerste zaterdag van november, is altijd weer een moment om 
nog eens een laatste slag te gaan voor de winterrust van de heemtuin. Het was weer een 
succes. De websitegasten, waaronder weer een dertigtal scouts van Scouting Bataven 
Ludger, brachten samen met ons twee kuub onbemeste turf aan op het droge heideveldje, 
ruimden vele kuubs blad op in het beleefbos en plantten daar ook nog eens bijna 3000 
bollen, krokussen, hyacinthen en sneeuwklokjes. Dat wordt een 2020-lentefeest onder de 
populieren. Deze bollen kregen we via een gemeentelijke buurtbon van een Hengelose 
Esbewoner. De Natuurwerkdag sloten we weer af met heerlijke huisgemaakte soepen.  

 De laatste maanden van het jaar was het weer vooral bladruimen en prullenbakken legen. 

 Dan ligt er tenslotte nog steeds een leuk bedrag van de Rabo te wachten voor het 
beleefbos. Wordt het een zwengelpomp, een grote picknicktafel, een …? Kiezen is altijd 
ook wat verliezen.  

Wat ik ook nu maar weer wil zeggen: het Beleefbos Weusthag, elke dag mooi, elke dag anders en 
altijd wel wat te doen (ook voor ons). In 2019 en vast en zeker ook weer in 2020. 
Herman Mulder 
 

 
WERKGROEP COMMUNICATIE 
Onze werkgroep zorgde weer voor het jaarverslag van onze vereniging en vier keer voor de 
inhoud, opmaak en verzending van ons DigiDuizendblad. Kopij kwam er voldoende binnen. Al 
misten we wel berichten van onze leden, die toch ook vast leuke natuurmomentjes beleven. 
 
Met een kraam stonden we weer op de Groenmarkt, altijd weer een leuke en informatie dag. 
Ook bij de WeustDag waren we present, evenals de Kwekerijdagen bij Fahner. 
Alle ‘markten’ waren goed voor leuke contacten met geïnteresseerden en ook wij werden weer 
wijzer door de vele ervaringen en tips van bezoekers en de andere standhouders. 
 
In september zijn we verbonden met de landelijke website en is het webadres gewijzigd in 
www.ivn.nl/hengelo. Vanaf 1 maart 2020 kan het oude adres niet meer gebruikt worden. 
De nieuwe website heeft een Activiteitenarchief. In eerste instantie is gekozen alle activiteiten op te 
nemen in het archief. Voorbeelden van de activiteiten zijn cursussen die we organiseren, werken in 
de heemtuin, et cetera. Door de vele terugkerende activiteiten bleek dat het archief onoverzichtelijk 
begon te worden. Als oplossing is gekozen activiteiten meer selectief in het Activiteitenarchief op te 
nemen en de veelal terugkerende activiteiten op te nemen in een centrale Afdelingsagenda. De 
agenda is te vinden op de website via het menu item ‘Voor leden’ in het menu links van de pagina. 
De agenda wordt getoond na het activeren van de link Afdelingsagenda. 
 
Onze werkgroep kan nog steeds versterking gebruiken. Mensen die goede ideeën hebben en mee 
willen denken over de communicatie zijn welkom. 
 



 

Rooster van aftreden:  
2020 – Herman Mulder, hij blijft aan 
2021 – Marieke van Gerven 
2022 – Ria ter Braake, treedt dan af 
Werkgroepleden: Facebook – Herman Mulder, pr – vacant; Redactie – Herman Mulder, Marieke 
van Gerven en Ria ter Braake; website – Jenny Pierik en Albert ter Braake (controle). 
Na 1 september Anton Hoenderboom en Herman Mulder 
Marieke van Gerven, Anja Martin en Albert ter Braake zorgden voor de correctie van jaarverslag 
en DigiDuizendblad. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

 
WERKGROEP CURSUSSEN 
De werkgroep cursussen van het IVN is vertegenwoordigd in de KIN-cursusgroep die is 
samengesteld uit het KNNV, IVN en Nivon. Elke organisatie levert twee afgevaardigden. 
De primaire doelstelling van de KIN-cursusgroep is NATUURBELEVING uit te dragen onder een 
zo groot mogelijk publiek. 
 
De KIN-cursusgroep heeft in 2019 twee cursussen georganiseerd: 
In januari de minicursus: Tuinvogels herkennen 
Deze cursus, bestaande uit één theorieavond, maandag 21 januari en één excursie, zaterdag 26 
januari, organiseerden we samen met Jaarrond Tuintelling en Vogelbescherming. Met 21 
deelnemers hadden we een mooie opkomst. Wim Bakker verzorgde de theorieavond. Hij gaf een 
boeiende presentatie. Samen met André van de Berg leidde hij de excursie in het van Alphenbos. 
Daar werden 25 soorten waargenomen, waaronder Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Koolmees, 
Pimpelmees en Roodborst. 
 
In juli de minicursus: Dagvlinders herkennen 
Ook bij deze cursus haakten we aan bij Jaarrond Tuintelling en in dit geval de Vlinderstichting. 
Maandagavond 22 juli de theorie en zaterdag 27 juli de excursie. Ondanks het feit dat deze cursus 
midden in de zomer viel hadden we toch nog achttien deelnemers. We hadden Wim Bakker weer 
bereid gevonden om deze cursus te geven. Dat is hem wel toevertrouwd. Met prachtige beelden 
nam hij ons mee in de vlinderwereld. Tijdens de excursie in de heemtuin was het extreem heet. 
Daarom moest een aantal deelnemers het af laten weten. Ook wat de vlinders betreft was het rustig. 
We zagen onder andere verschillende Witjes, Distelvlinders en Zandoogjes. Al met al was het wel 
de moeite waard. 
 
De KIN-cursusgroep bestaat op dit moment uit vijf leden. Wytze Boersma namens het KNNV, 
Marjo Mulder van het IVN, Luc van Veen en Barbara van Limburg Stirum van het Nivon. Els 
Kippers, lid van het IVN, gaat meedraaien in onze werkgroep. 

Marjo Mulder  
 

 
WERKGROEP EDUCATIE 
De werkgroep Educatie heeft zich het afgelopen jaar weer beziggehouden met de invulling van de 
thema’s van de open zondagen en ze heeft mensen benaderd voor de bemensing daarvan. Het 
was moeilijk om de bemensing rond te krijgen, maar het is gelukt.  

 De infoavond over de open zondagen op 8 mei was goed bezocht. Voor het eerst dit jaar 
ook open op de eerste twee zondagen in september. Omdat er toen maar een paar 
bezoekers kwamen (op 1 september negen volwassenen en twee kinderen, op 8 
september een volwassene), zien we af van herhaling.  

 In totaal hebben 547 mensen de heemtuin bezocht op een open zondag, 351 volwassenen 
en 196 kinderen. Dit is inclusief de slootjesdag waar 119 volwassenen en 93 kinderen op af  
kwamen. De slootjesdag was weer een succes. Deze valt samen met/maakt onderdeel uit  
van de WeustDag. De thema’s van de open zondagen in 2019 waren: ‘Voortplanting’ in 
mei, ‘Beestjes’ in juni, ‘Gebruiksplanten’ in juli, ‘Bomen en struiken’ in augustus, 
‘Herfstverschijnselen’ laatste zondag augustus en september. Er zijn hiervoor teksten, 



 

foto’s en persberichten gemaakt. Elke maand zijn de bordjes met teksten en foto’s 
vervangen, passend bij het dan geldende thema. Ook waren er steeds kinderopdrachten.  

 Op verzoek is de heemtuin zondagmiddag 22 september open geweest voor een groep van 
tien mensen in verband met een verjaardagsfeestje van een mevrouw. Ina heeft die middag 
een rondleiding gegeven. 

Wij willen allen, die zich hebben ingezet als gastheer of gastvrouw op de open zondagen of op een 
ander moment, hartelijk bedanken voor hun inzet. We hopen dat we ook komend jaar weer een 
beroep op hen kunnen doen. 
Werkgroepleden: Annie Dreteler, Ina ter Kuile, Merel Leeuwerik, Lida Oppewal, Willy van Diepen 
en Marjo Mulder 
 

 
WERKGROEP HEEMTUIN 
In Heemtuin Weusthag worden Landschapselementen en planten getoond die karakteristiek zijn of 
waren voor Twente en die behouden moeten blijven. De bezoekers willen we op een educatieve 
wijze kennis laten maken met houtwallen, bermen, bos, graanakkers, heide, poelen en planten. Dit 
doet de werkgroep door het regelmatig openstellen van de tuin voor jong en oud. 
 
Vrijwilliger 
De werkgroep Heemtuin bestond eind december 2019 uit zestien vrijwilligers:  
Henk Groothuis, Mirthe Koehorst, Esther Rijpma, Charly Parera, Lida Oppewal, Anneke de Jong, 
Ina ter Kuile, Herman Mulder, Marjo Mulder, Hans Wienk, Gemmy Wienk, Dick Stienstra, Gerrit 
Kuipers, Hans Zengerink, Ahmed Nesar, Peter Hofstee. 
In de loop van het jaar hebben zes personen zich gemeld als vrijwilliger.  
Daarvan zijn drie daadwerkelijk gestart in 2019, twee gaan starten in maart 2020, een is na 
oriëntatie afgehaakt. We zijn erg blij met deze nieuwe vrijwilligers. Die hebben we ook hard nodig 
om de tuin te onderhouden en verder te ontwikkelen.  

 In januari en februari zijn twee studieavonden voor de vrijwilligers georganiseerd. De eerste 
avond heeft Jan Zwienenberg ons verteld over de bodem in het Weusthag, over ijstijden, 
bodemverschuivingen, grondwaterstanden en grondsamenstelling. De tweede avond werd 
de koppeling met plantengroei en insecten gemaakt. André van den Berg, van SOVON 
(Stichting Vogelonderzoek Nederland) gaf een toelichting op de vogelstand in het 
vogeltelgebied Weusthag en het belang van planten en insecten voor de vogelstand.  

 In maart en oktober is een vrijwilligersoverleg georganiseerd, het voor- en najaarsoverleg. 
Het overleg is bedoeld om terug te blikken en plannen te maken.  

 Het jaarlijkse vrijwilligersuitje was 31 augustus en werd georganiseerd door Herman en 
Marjo Mulder. Er werd een bezoek gebracht aan Landgoed Zonnebeek (tuin) en Landgoed 
Singraven (Arboretum). Het was een heel geslaagde en gezellige dag. 

 Dit jaar hebben we twee stagiaires van het VMBO begeleid in verband met hun 
maatschappelijke stage. 

 
Openstelling 
We werkten op dinsdag en woensdag of zaterdag (openingstijden) van maart t/m oktober, maar 
ook geregeld op andere dagdelen. Door de zachte winter werd er ook langer in het jaar 
doorgewerkt. 
 
De Heemtuin was voor publiek geopend op: 

- Dinsdagmorgen van 9.00 uur - 12.00 uur maart tot en met oktober 
- Woensdag van 19.00 uur - 21.00 uur mei tot en met augustus 
- Zaterdag van 9.30 uur - 12.00 uur maart/april en september/oktober 
- Zondag van 13.00 uur – 16.00 uur mei tot en met half september 

 
Beheer Heemtuin 
De Heemtuin is opgedeeld in verschillende (landschaps)gebieden. Door gebrek aan vrijwilligers-  
heeft niet ieder gebied het afgelopen jaar een beheerder. We proberen dit zoveel mogelijk op te 
vangen door onderling taken te verdelen. Hopelijk vinden we onder de nieuwe vrijwilligers ook 
nieuwe gebiedsbeheerders.  



 

 Gelukkig springt de werkgroep Beleefbos geregeld bij om het onderhoud van graslanden 
en de (aanplant van) bomen en struiken op zich te nemen. Er zijn onder andere in de 
heemtuin zeven soorten wilgen aangeplant langs de slootkant.  

 Een werkgroepje heeft zich gebogen over de verdere ontwikkeling/verfraaiing van de 
Heemtuin. Er zijn plannen om het middenpad meer aan te kleden en afscheiding tussen de 
verschillende gebieden aan te pakken. De aanplant van de wilgensoorten aan de sloot 
maken onderdeel uit van dit plan. De bomen moeten op termijn het zicht wegnemen op de 
opslag van de boerderij.  

 Via Het Overijssels Landschap hebben we in het najaar flink wat heidemaaisel van de 
Sallandse Heuvelrug kunnen halen en uitgestrooid op het droge heidegebiedje. We moeten 
geduld hebben, pas over drie jaar mogen we de eerste plantjes verwachten! Hopelijk zit er 
tussen het heidemaaisel ook zaad van andere planten. 

 Door Hans Wienk is bodemonderzoek gedaan op verschillende plekken in de Heemtuin. 
Het ging vooral om de ph-waarden en kalk. De conclusies zijn vastgelegd in een rapport. 

 In november is het grondwaterpeil ook gemeten, dit was te laag. Volgend jaar wil Hans het 
bodemleven onderzoeken. 

 De tuin heeft het extreem droge jaar en de lage grondwaterstand aardig overleefd. Het fruit 
deed het enorm goed, volop bessen, aardbeien, kweeperen en mispels en de granen 
stonden er prachtig bij. 

 De moestuin had het zwaar, zaad dat niet of slecht ontkiemde, snel doorgeschoten of 
verdorde gewassen. Sommige gewassen deden het juist weer goed waaronder de 
prei.Hopelijk volgend jaar toch wat meer en regelmatiger regenbuien. Het regenwater 
kunnen we nu ook opvangen in de twee regentonnen, die geplaatst zijn. 

Activiteiten 
Naast de werkzaamheden op de Heemtuin is de werkgroep ook betrokken bij specifieke 
activiteiten. In de meeste gevallen zijn dat jaarlijks terugkerende activiteiten. 

 NLdoet op 16 maart was een groot succes, er is door de deelnemers veel werk verzet en 
dankzij subsidie van het Oranjefonds, de organisator van NLdoet, is tevens een prachtige 
fietsenstalling gerealiseerd, waar we heel blij mee zijn. 

 De Slingerbeurs in maart heeft ons weer veel opgeleverd waaronder gefermenteerd blad 
dat afgeleverd werd door Gildebor. Tevens hebben zij een geul langs het heemtuinhek 
gegraven zo, dat het regenwater afgevoerd wordt naar de sloot en niet de tuin inloopt. 

 De Openzondagen trokken in totaal 547 bezoekers daarvan 196 kinderen.  
De zondagopenstelling tot half september was een experiment maar leverde te weinig 
bezoekers. Volgend jaar gaan we weer terug naar mei t/m augustus. 

 Parkdag Weusthag / Slootjesdag op 16 juni trok 200 bezoekers, van wie veel kinderen. 
Voor de Heemtuin en het Beleefbos is dit een goede activiteit om bekender te worden bij de 
Hengelo’ers. Net als vorig jaar bleek ook nu weer dat veel bezoekers voor het eerst het 
Weusthagpark bezoeken. 

 Natuurwerkdag op 2 november is de laatste grote activiteit van het jaar en vooral gericht 
op het winter klaarmaken van de tuin. We kregen hulp van 30 scouts en circa 10 
vrijwilligers. Alle banken werden gedemonteerd en opgeslagen in de schuur, infoborden 
afgedekt, turf uitgestrooid op de heide en rommel opgeruimd. Het was een heel gezellige 
ochtend met ook nog mooi weer. Ter afsluiting soep in de zon! 

Coordinatiegroep Heemtuin 
Charly Parera, Esther Rijpma en Anneke de Jong 

 

 
WERKGROEP LANDSCHAPSONDERHOUD WEUSTHAG 
De werkgroep is in 2019 stabiel gebleven met vijftien deelnemers en aan het eind van het jaar was 
toch weer enige groei te bespeuren. Samen is het recordaantal van 91 dagdelen gewerkt, verdeeld 
over tien werkochtenden, gemiddeld dus met negen deelnemers.  
De sfeer bleef onverminderd goed, de koffie redelijk maar de koeken soms voortreffelijk. In de 
eigen WhatsApp-groep wordt het nodige met elkaar gedeeld, variërend van serieuze foto’s tot 



 

minder serieuze zaken. Ook kon er, met dank aan de gemeente Hengelo, opnieuw geïnvesteerd 
worden in takkenscharen en haarspitten voor de zeisen. 
 

 In januari werd geklust op het eiland in het kleigat van Rientjes, de resterende bomen 
aldaar hebben een omvang gekregen welke handmatig bijna niet meer te doen is. Door de 
lage waterstand was het eiland met de boot ook wat slechter bereikbaar.  

 In februari is de gemaakte open plek in het elzenbos aan de Landmansweg vergroot.  

 In maart zijn twee houtwallen onder handen genomen.  

 In april is opnieuw gewerkt in het elzenbos, aan de voorzijde langs de Landmansweg.  

 In mei werden bosranden geschoond, waarbij mooi te zien was dat de soortenrijkdom ter 
plaatse fors was toegenomen.  

 En in juni natuurlijk weer zeisen in de kruidenweide en wilgen/berken verwijderen.  

 In september werd verder geklust in de kruidenweide. In oktober zijn de beide 
paddenpoelen geschoond.  

 In november zijn het elzenbos en het sterrenbos gedund, van het vrijkomende hout en 
takken is in het elzenbos een nieuwe houtril gemaakt.  

 En het jaar is geëindigd in december met de voorlopige afronding van het dunnen van het 
elzenbos. 

En van dat alles werd verslag gedaan via Facebook, onze website, diverse krantenartikelen en ons 
Digiblad, met dank aan onze werkgroep Communicatie. 


