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Heemtuin in het Abraham Ledeboerpark 

Mariette de Groot 

et Abraham Led eboerpark 
maakt deel uit van landgoed 
Het Wageler. Her totale 

gebied is 49 ha groot en ligt aan de 
rand van Enschede. Als bezoekers het 
park binnengaan door de fraaie poort 
met de bronzen adelaars komen zij 
vanzelf uit bij bezoekerscentrum Het 
Lammerin kswonner. Dit Twentse Los 
Hoes, waarin vroeger mensen en die
ren samen in een ruimte leefden, 
srond tot 1976 in Usselo en werd in 
1978 weer opgebouwd in het Lede
boerpark, waar het sindsdien gebruikt 
wordt als bezoekerscentru m van de 
afdeling NatuurEducatie van de ge
meente Enschede. Vanuit deze locatie 
kunnen bezoekers fraaie wandelingen 
en fietstochten maken die naar ver
schillende bezoekerscentra in het 
green e buitengebied van Enschede 
leiden. Deze fietsroutes staan be
schreven in een boekje dar bij het 
bezoekerscentrum te verkrijgen is, 

samen met een plattegrond van her 
ge bied en diverse brochures. In het 
Lammerinkswonner zijn het gehele 
jaar educatieve tentoonstellingen 
voor bezoekers en worden op zend a

gen door de afdeling NatuurEducatie 
regelmarig themadagen georgani
seerd die druk worden bezocht. 

De Heemtuin 
De heemtuin in het Ledeboerpark is 
in 1983 aangelegd door de gemeenre 
Enschede. Er zijn verschillende soor
ten biotopen waaronder een veenge
biedje . een heidelandschap. een 
vochtig vijvergedeelte en een steen
achtig stukje grond waar veeI kalk in 
de bodern zit. Elk biotoop heeft zijn 
eigen specifieke vegetatie, aangepasr 
aan grondsoort, hoeveelheid 1icht en 
vocht. 
De heemtuin is ingericht met alJerJei 
bloemen, planten en kruiden die 
inheems voorkornen in Twente. De 

voor deze omgeving karakteristieke 
planten hebben in de heemtuin in het 

Ledeboerpark een eigen groeiplekje 
gekre gen, her is als her ware een 
soort openlu chrmuseum voor deze 
planten. Vanaf het begin (Thijsse 's 
Hof in Bloemendaal) zijn heemtuinen 
opgezet vanuit het standpunt dat ze 
een belangrij ke educatieve functie 
hebben voor de bezoeker. Dit geldt 
ook voor de heemtuin in her Lede
boerpark. 

Heembos en Heembostocht 
De Heembostocht is ontwi kkeld door 
de afdelin g NatuurEducatie van de 
gemeente Enschede met als doel om 
kinderen op een ac tieve en speelse 
manier in contact te brengen met de 
natuur, en er op deze manier aan bij 
te dragen dat kinderen oog krijgen 
voor de natuurlijke aspecten in hun 
eigen leefomgeving. Samen met de 
handpop Eeko de eekhoorn doen de 
kinderen tijdens de route met sproo k

jesfiguren allerlei leerzame en span
nende spelletje s en opdracht en rond
om het therna 'het bos en zij n bewo
ners' . 
In het heernbos dat in her Ledeboer
park ligt, is deze natuureducatieve 
route uitgezet met behulp van prach
tig geschilderde sprookjesac htige 
bosbewoners. 
Met medewerking van het NIVON is 
her heembos in 1997 ontstaan dankzij 
de actie ' Een boom voor het leven ' . 
In sarnenwerking met Stichting 
Brennen zij n hier inheem se houtige 
gewassen aangeplant in een droog en 
een nat gedeelte. 
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Natuurspeelplaatsen 
De afdeling NatuurEduca tie beheert 
het Ledeboerpark en landgoed Het 
Wageler , da t als ee n schil om het 
park heen li gr. Vanuit bezoekersce n
trum Het Lamrnerinkswonner wordt 
de natuu reducatie in Enschede vorm
gegeven . Op nog geen kilomete r 

afstand van hartje Enschede kan men 
rustig wande len en het landschap op 

. verschillende wijze beleven . 
Om voor kinderen die landschapsbe
leving op een speelse manier te sti
muleren, zijn op een vierta l plaatsen 
in het geb ied natuurspeel plekken 
aangelegd. 

Het bijzonder fra ai e edu cati eve mate
ria al is ontwo rpe n door Joke Kwekke 
boom. 

De thernas van de natuur speelplek

ken zijn :
 
Bos : op een spannende besloten plek
 
loopt een hangbrug en hangt een slin

gerband.
 
Akker: een dassenhol Iigt beschut
 
onde r de bosrand en biedt een mooi
 
uitzicht over de es.
 
Water : lekker knoeie n op de water

spee lplek en dammetjes bouwen,
 
Bouwen: met natuurlijke materialen
 
in het bos je eigen hut maken.
 

Bij de meeste spee lplekken zijn ban

ken en of picknicktafels geplaatst
 
waar begeleidende ouders van het
 
landschap en hun spelende kinderen
 
kunnen gen ieten. De exacte locatie
 
van de Naruurspee lplaatsen is te vin

den op de 4 plattegronden die in het
 
Ledeboerpark en op landgoed het
 
Wageler staan en op de brochure
 
'Natuurspeelplaatsen in het Lede

boerpark ' .
 

Adres en openingstijden 
Afdeling NatuurEduca tie Gemeente 
Enschede , Van Heeksbleeklaan 68, 
7522 LB Enschede, 
Tel. 053 - 435 1825 

Openingstijden Bezoekerscentrum 
Het Lammerinkswonner 
Ma. tim VI'. 8.00 - 16.00 uur. ZO o 11.00
17.00 uur (nov. t/m febr, 11.00 - 16.00 
uur). Zate rdag gesloten 
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