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25 juni 2012 Bezoek aan:  
Recreatiepark Het Hulsbeek 
 
 
1. Introductie 
 
(informatie website NP) 
Oorspronkelijk is recreatiepark het Hulsbeek een landgoed geweest. Lang is het landgoed in 
eigendom geweest van de familie Gelderman, een bekende textielfabrikantenfamilie uit 
Oldenzaal. Deze familie liet in 1896 de boerderij Erve het Hulsbeek herbouwen. Landgoed 
het Hulsbeek werd in 1970 aangekocht door het Recreatieschap Twente, het huidige Regio 
Twente. Doordat veel van het oude landgoed in stand is gebleven treft u er nu een 
afwisselend gebied van 230 ha aan met bossen, waterpartijen met stranden en ligweiden,  
heidevelden, vennetjes, weilanden en recreatieve voorzieningen.  
 
Men onderscheidt het binnengebied dat rondom de vijvers gelegen is en het buitengebied 
van bos en heide. De meeste doorgangen naar het binnengebied gaan via een sluis om 
fietsen/bromfietsen/scooters tegen te houden. Voor rolstoel- of scootmobielgebruikers komt 
een gratis te verkrijgen regiopas waardoor men om de sluis heen binnen kan komen. Om en 
in het recreatiegebied (230 ha) zijn diverse particuliere exploitaties ontstaan. De exploitanten 
hebben zich verenigd in een organisatie die regelmatig overleg voert met de 
eigenaar/beheerder van het Hulsbeek, het Gewest Twente. Het Hulsbeek trekt jaarlijks 
tussen de 300.000 en 400.000 bezoekers aan. Hierin zijn de bezoekers van evenementen en 
exploitanten meegerekend. Het aantal dagrecreatiebezoekers neemt de laatste jaren af. 
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2 Bereikbaarheid van het gebied 
 
De meeste bezoekers komen van de onmiddellijke omgeving (regionale functie), namelijk 
Oldenzaal, Delden, het grensgebied van Duitsland en Enschede-noord. Bezoekers komen 
met de fiets, de auto en een enkeling zal met het openbaarvervoer komen. De route vanaf de 
A1 is duidelijk aangegeven en bezoekers worden via deze route naar de parkeerplaatsen 
verwezen. Voor fietsers is de route waarschijnlijk ook duidelijk.  
Gehandicapte bezoekers zullen het terrein ook willen betreden. 
Sommige komen met de auto en andere maken met hun scootmobiel dan wel rolstoel 
gebruik van fietspaden. Deze fietsroutes zijn waarschijnlijk goed toegankelijk. 
 
- met het openbaar vervoer: 
 
Het recreatiepark is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf NS-station Oldenzaal. De 
dichtstbijzijnde bushalte is de halte Cato Elderinklaan. Deze halte is ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers.  
 
 
- per auto of rolstoelbus, parkeren: 
 
Het Hulsbeek heeft vijf parkeerplekken. Bij een aantal zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Het is niet duidelijk aangegeven waar deze zich bevinden.  
 
 
3 Wat komt een persoon met een fysieke beperking 
tegen bij de voorbereiding van een bezoek (BTB 
 
- via internet: 
 
Op de homepage treft men niet direct de verwijzing naar specifieke informatie voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Als er naar een volgende pagina wordt gegaan treft men aan 
de rechterzijde een keuzemenu aan, waaronder de knop “mindervaliden”. Hier wordt 
informatie gegeven over de speciale parkeerplaats op parkeerplaats 4, de mindervaliden 
sluis, de parkeerseizoenkaart en de toiletvoorziening. 
 
Website informatie 
De informatie op de website is toegespitst op een aantal aanpassingen. 
Bezoekers komen niet voor een toegankelijk hek of voor een parkeerplaats, zij komen voor 
een bepaalde activiteit (zonnen, zwemmen, wandelen, recreëren, sauna, paardrijden, een 
terras enz). Het is zeer aan te bevelen op de homepage een link te plaatsen naar een aparte 
pagina met alle mogelijkheden en voorzieningen die het gebied te bieden heeft voor mensen 
met een fysieke beperking of gebruikers van kinderwagen, buggy’s en dergelijke. 
Het gaat dan om openbaarvervoer, parkeerplaatsen, berijdbaarheid van de paden, 
toegankelijkheid van het gebouw, aanwezigheid van een rolstoeltoegankelijk toilet, enz). 

 
- via informatiebronnen:  
 
Er is één, onlangs vernieuwde, folder met plattegrond 
van het park (zie blz.8).  
Op het terrein zijn bewegwijzeringsborden aangebracht. 
Deze staan op enige afstand van het pad en zijn door 
rolstoelgebruikers nauwelijks leesbaar. 
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4 Recreatiepark Het Hulsbeek nader beschouwd 
 
De activiteiten zijn enerzijds sterk gericht op de speel- en ligweiden aan het water (dus 
extreem seizoengevoelig), anderzijds op over het jaar verdeelde evenementen. Zo wordt er 
bij voldoende ijsdikte op de waterpartijen geschaatst. 
Het Hulsbeek is –buiten evenementen- over het algemeen gratis toegankelijk. Voor parkeren 
moet op mooie zomerse dagen betaald worden. In studie is een geautomatiseerd 
parkeergeldsysteem. Voetgangers en enkelvoudige fietsen kunnen het terrein via 
verschillende ingangen betreden. 
De sierlijk gevormde waterpartijen nodigen zeker op een warme dag uit tot baden en 
zwemmen. Het aangrenzende strand biedt een perfecte speelgelegenheid voor kinderen. 
Daarnaast is er op het terrein een meer ingerichte speelplek, aangekleed met meubilair als 
eenvoudige zitbanken en picknicktafels. 
 
 
4.1 Belevingswaarde van het (Binnen-)terrein 
 
Het middenterrein ontleent voor de meeste bezoekers 
zijn grootste belevingswaarde in de zomer aan de speel- 
en ligweiden en aan het water. 
De belevingswaarde wordt in 2012 nog vergroot door 
plaatsing van sporttoestellen op het binnenterrein en 
realisatie van het klimbos naast de zonneweiden. 
In voor- en naseizoen en in de winter vormen de 
evenementen de grootste aanleiding om het 
binnenterrein te bezoeken. 
 
5.2 Visplaats 

 
De huidige visplaats is bereikbaar via een hobbelig pad 
dat niet overal over de volledige breedte is verhard. Het 
is niet duidelijk of de visstek goed is voor vissers. Er 
maken waarschijnlijk weinig vissers (valide) gebruik van. 
Toch is het wel een bijzondere locatie om te genieten 
van de natuur 
 
 
 
 

 
 
 
4.3 Plassen/speelweide 
 
Het pad bestaat uit klinkers en is goed berijdbaar. Ook 
vormen de klinkers ten opzichte van het gras een 
natuurlijke gidslijn. 
Een welkome voorziening voor blinden die op die wijze 
zich enigszins kunnen oriënteren. 
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4.5 Sanitair 
 
Er zijn 2 oude sanitair gebouwen met rolstoeltoegankelijk 
toilet die worden afgebroken. Er is één nieuw gebouw met 
rolstoeltoegankelijk toilet en er is er één in aanbouw. 
Er is beperkte manoeuvreerruimte in het toilet voor een 
rolstoelgebruiker.  
 
 
4.6 Kiosk langs het pad 
 

 
De kiosk heeft een bedieningshoogte van 1,25 m. 
Dit is voor een rolstoelgebruiker te hoog.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7 Wandelen buiten het seizoen 
 
Wandelen doe je vaak met anderen en dat geldt ook voor gehandicapten. 
Een scootmobiel kan gemakkelijk alleen gebruik maken van het pad, een blinde zal altijd 
hulp nodig hebben.  
Op dit moment is er alleen een wandeling die vooral de zomeractiviteiten (zwemmen, 
sporten en ligweide) in beeld brengt. 
De organisatie denkt nu over het aanbrengen van fitnesstoestellen e.d. langs het pad. 
Tijdens de rondgang hebben wij diverse ideeën gekregen. 
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