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Aanleiding

De laatste deelprojecten die invloed hebben op het inrichtingsplan voor het Hagenpark in
Almelo zijn recentelijk voldoende duidelijk geworden om het definitieve schetsontwerp voor
het NME doepark uit te kunnen werken.
Toelichting op het schetsontwerp
Bouw ZorgAccent
De bouw van ZorgAccent is bijna afgerond en het vervolgtraject van het fiets-/wandelpad
naar de ZO entree is nu duidelijk, met daarbij ook de intree naar het nieuwe gebouw.
Ik zou namens de stichting Almelo Parkstad het ontwerp voor het doepark verder uitwerken
op dusdanige manier, dat er een goede overgang is te maken naar het ZorgAccent terrein.
Om zo veel mogelijk de inrichtingsplannen op elkaar aan te kunnen sluiten, is er afstemming
gezocht met ontwerpbureau BuitenZin, die het ZorgAccent terrein gaat ontwerpen.
Als grensoplossing is zodoende gekozen voor een gemengde heg van inheemse
houtgewassen. Dit aan te planten in een organische lijn langs de erfgrenzen van zowel
ZorgAccent als het gebouw van St. Joseph. Het is dan aan BuitenZin om de sfeer van het
park door te trekken naar het ZorgAccent terrein.
Die heg wordt beheerd volgens het principe van Cloud-Hedging (wolkensnoei). Nadere uitleg
daarover in de bijlage bij dit plan.

De huidige boomgaard bestaat al uit appel- en perenbomen. Er zijn nu nog een aantal
fruitbomen aan toegevoegd:
Voorstel is 2 pruimenbomen langs de heg noordelijk van het fietspad, 1 kersenboom tegen
de noordkant van de moestuin en nog 1 extra fruitboom t.h.v. het buitenlokaal onder de
tulpenboom (Liriodendron).
Om het ‘voedselbos’ compleet te maken zijn er nog een aantal bessen- en frambozen
struiken ingetekend.
Paviljoen
Aan de westzijde van het park zal het paviljoen gebouwd worden na de zomer. Om het
grondverzet doelmatig uit te kunnen voeren is er nu een ontwerp gemaakt voor de omgeving
van het gebouw. Het olmenbos langs de Aa en het tiny forest waren qua plek al bekend,
maar nog niet de directe invulling van de ruimte rond het gebouw.
De waterspeelplaats zit dicht op het gebouw aan de oostzijde bij de entree. Nadere
afstemming m.b.t overgang terras naar speelplek is daar nog gewenst.
Aan de ZW zijde van het gebouw is het voorstel om een WADI aan te leggen in de vorm van
een natuurlijke laagte met deels permanent water in de vorm van een amfibiëenpoel. De
overgang van WADI naar het terras is fraai te overbruggen met een bijna verticale recyclepuinwand, waarin muurflora – en – fauna een leefplek kunnen vinden. Voor de voorgestelde
hoogte’s zie tekening. Het nulpeil is het waterpeil van de Almelose Aa.
Bezoekers park.
De bedoeling is dat voor het parkeren het park zoveel mogelijk auto- en fietsenvrij blijft. Het
paviljoen staat dusdanig dicht bij de Hagenborgh, dat distributie vanaf de P-plaats goed
mogelijk is.
Voor het bezoek met auto’s en bussen aan het natuurhus is het voorstel om een open
grasstenen verharding aan te leggen, dat als kortgrasveld beheerd kan worden. Het is niet
bedoeld voor permanent parkeren, maar alleen voor in- en uitstappen en laden/lossen van
spullen voor het gebouw. Die ruimte kun je afzetten met een rondhouten palen afscheiding,
waar je ook de fietsen tegen aan kunt plaatsen. Denk daarbij aan de sfeer die je ook bij
strandpaviljoens aantreft.
Voor mensen met een handicap nog nader afstemmen of deze P-plaats ook gebruikt mag
worden als gehandicaptenparkeerplaats. Rolstoelers kunnen via het fietspad het park in en
zo ook bij het gebouw komen. De helling van de entree van het gebouw is daar geschikt
voor.

Buitenlokalen (zie bijlage ‘parkbanken uit boomstammen’)
In het park komen een 3 tal zgn. buitenlokalen, waar buitenlessen biologie of anderszins
gegeven kunnen worden. Het zijn ook plekken die gewoon als zitplek te gebruiken zijn.
1. Groot buitenlokaal ten zuiden van de bronvijver
2. Klein buitenlokaal/picknickplek ten westen van de bronvijver
3. Buitenlokaal als onderdeel van het Tiny Forest. Voorstel is om de ruimte onder de
kroon van de zilveresdoorn daarvoor te gebruiken. Dat past binnen het concept van
het TF.
Voor de buitenlokalen zijn robuuste boomstammen nodig, die in Almelo gezaagd zijn. De
gemeente Almelo heeft ruim 40.000 laanbomen staan, waarvan jaarlijks bomen gekapt
moeten worden door wegreconstructies of omdat de bomen dood zijn of hun vitaliteit te
wensen over laat. Het verzoek is reeds gedaan aan de gemeente om dikke, lange
boomstammen voor het park beschikbaar te stellen.
Rond de waterspeelplaats is er nu al behoefte aan zitplekken, die wat beter van kwaliteit zijn
dat de boomstammen die er nu liggen. Zou mooi zijn als daarvoor op korte termijn
boomstammen voor beschikbaar komen om een 4-tal eenvoudige banken te kunnen zagen
van ongeveer 3 meter lengte.
Plan is om het parkmeubilair als schoolproject te gaan uitvoeren i.s.m. het ZONE college.
Beheerplan park:
Er ligt reeds een concept beheerplan gebaseerd op dit schetsontwerp.
Dat vraagt qua oppervlakte meters nog enige verfijning en mogelijk nog enkele
aanpassingen.
De basisgedachte achter het beheer is om het park als geheel in de Engelse Landschapsstijl
te gaan beheren, waarbij de ‘illusie van natuur‘ uitgangspunt is. Dat betekent dat er
voldoende ruimte is voor de mens en voor natuur. Voor de mens zijn er te gebruiken: het
paviljoen als uitvalsbasis van de stichting Natuurhus Almelo met daarbij de 6 gelieerde
groenverenigingen. Voor evenementen worden er 4 kortgrasvelden bijna wekelijks gemaaid.
1. Het grote veld rond het Indië monument
2. De bleek, een laag gelegen grasveld aan de Almelose Aa
3. Een kortgrasveld in de NO hoek van het park, die in de toekomst mogelijk nog een
bestemming krijgt als beweeg- en beleeftuin voor ouderen.
4. De boomgaard is ook een kortgrasveld, maar deze wordt de helft minder vaak
gemaaid en op iets meer hoogte
De buitenlokalen en de graswandelroute door het park worden ook wekelijks gemaaid.
Zoom/Mantel/Kern structuur
De rest van het park wordt als natuurterrein beheerd, waarbij een natuurlijke bosrand
gelaagdheid ontstaat van kruiden, struiken en bomen/bosjes.
Als alles definitief aangelegd is, zal er bij het beheerplan nog een aanvullend maaiplan
komen voor de kruidenlaag. (gefaseerd en gedifferentieerd maairegime).
Doel is om dat zoveel mogelijk de zeis te maaien. Plan is om een aantal van de vrijwilligers
die zeisvaardigheden aan te leren. (Een enkeling kan het al aardig goed).
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