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NIEUWSBRIEF

Olmenbos met knuppelpad

Om u als buurtbewoner op de hoogte te

Almelo betekent ‘open plek/nederzetting

houden over de voortgang van de aanleg van

in het olmenbos’(zie afbeelding). En Olm

het Doepark en het paviljoen, verspreiden we

is de oude naam voor Iep. Er komt een

met enige regelmaat deze nieuwsbrief voor

herkenbaar en educatief te gebruiken

de buurt. Mocht u echter nog aanvullende

olmenbosje langs de Aa. De ruimte is

vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact

beperkt zodat het niet meer kan worden

opnemen via: park@natuurhusalmelo.nl

dan een natte bosrand. Het bosje zal ook

Versmalling en
beschoeiing van de Aa

niet te hoog worden, om de bewoners van
de Hagenborgh niet het zicht over de Aa
te ontnemen. Door dit Iepenbos komt te

Vanaf 9 november start Strukton met het

zijner tijd een knuppelpad op vlonders,

versmallen van de Aa. Door de Aa te

dat onderdeel is van de Aa-route. De

versmallen komt er weer stroming in de

aanplant wordt een mix van boomsoorten.

Aa zodat de waterkwaliteit beter wordt en

Daarna wordt bezien welke boomsoorten

het natuurlijk evenwicht van plant en dier

het goed gaan doen de komende jaren.

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

zich kan herstellen. De versmalling van
de Aa komt tot stand door de aanvoer

Wolkenheg bij Zorgaccent

van een grote hoeveelheid zand zodat

Voor de afscheiding in het Doepark met

de parkoppervlakte groter wordt. Nadat

het nieuwe zorggebouw van ZorgAccent

de breedte van de Aa is aangepast

komt er een afscheiding in de vorm een

krijgt de waterkant een beschoeiing van

wolkenheg ofwel cloud hedging.

wilgentenen met palen van naaldhout. Dit

Wolkensnoei is een mooie manier om

zorgt voor een natuurlijke bescherming

een functionele afscheiding te combineren

van de oever die dan stevig en stabiel

met ecologische doelen als nestruimte,

is. De beschoeiing van 45 m lang loopt

vluchtplek, migratiezone voor kleine

van de brug over de Hagenborgh tot

dieren en insecten en voedselplanten

halverwege de nog aan te leggen Bleek.

(bessen, nectar).

Voor vragen over de werkzaamheden

De haaglijn wordt organisch op de grens

rondom de versmalling van de Aa, kunt

van park en terrein van ZorgAccent

u contact opnemen met H. Oude

geplaatst, doorlopend over het fietspad

Luttikhuis, 06-53876769 of via

bij de entree langs de boomgaard van het

hansoudeluttikhuis@icloud.com

Doepark.

SAMEN HOUDEN WE HET
PARK NETJES EN SCHOON!
Vanaf 1410 zijn iedere
zaterdagmorgen van 9.00 uur tot
11.00 uur enthousiaste vrijwilligers
hard aan het werk in het park. Ze
helpen bij de aanleg, maar ze zorgen
er ook voor dat het park netjes en
schoon blijft. Wilt u ook meehelpen of
iets melden? Neem dan contact op
met Piet Entius 0683449564 of mail
via doeparkwerkgroep@gmail.com.

Terrein St.Joseph,
Canisiushof Almelo
Omdat het terrein nog zeker 5 jaar braak
ligt, gaat SNA de aanleg en het onderhoud voor deze periode verrichten voor
St. Joseph. Het terrein zal in dezelfde
sfeer als het park worden beplant met
bomen, struiken en kruiden. Er komt een
speels maaipad door het terrein, dat regelmatig gemaaid wordt door vrijwilligers
van SNA. Net als in het Doepark wordt
zwerfvuil 2 keer per week opgeruimd,
Jaarlijks zullen vrijwilligers snoeien,

Vrijwilliger uitgelicht:
Roos de Vries

dunnen en maaien. De parkeerplaats
wordt qua openheid (veiligheid) gericht
naar krikkenstraat en Canisiushof. De
werkzaamheden starten in week 45.

Bouw paviljoen
De bouw van het paviljoen is sinds 10
augustus in volle gang. Tot dusverre
zijn de betonnen kelder en de begane
grond vloer op de bouwplaats te zien.
Op 29 oktober werd de afdeklaag op de
vloer aangebracht. De staalconstructie
volgt in week 45 zodat vrijwilligers vanaf
9 november aan de slag kunnen met de
wanden en het dak van het paviljoen.
We zullen ons bij de verdere bouwwerk

Ik woon in Almelo samen met Bas en twee superlieve katten.
Door mijn drukke kantoorbaan in de IT zoek ik daarnaast de
nodige ontspanning. Zo klus ik graag in en om het huis zoals
het opknappen van mijn thuiswerkruimte in coronatijd.
Sinds begin 2018 ben ik vrijwilliger voor SNA in Doepark de
Hagen. Superleuk en fijn, geen verplichting. Ik geniet ervan
om samen met andere vrijwilligers in de buitenlucht bezig
zijn. Voordat de moestuin er kwam ben ik samen met de
groep moestuiners op cursus geweest, heel leerzaam. Daar
hebben we veel geleerd over onder andere biodiversiteit en
permacultuur. Met de opgedane kennis kunnen we samen
de moestuin, maar ook het park goed onderhouden.
Je ziet me ook regelmatig met mijn Iphone in de weer want
er staat nog veel te gebeuren in het park waar we je graag
van op de hoogte houden. Volg ons via Facebook/Instagram
en Twitter op Doepark de Hagen en Natuurhus Almelo

zaamheden houden aan de verscherpte
richtlijnen van het RIVM.
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