Doepark de Hagen

Uitgave 11  december 2021

NIEUWSBRIEF
Om u als buurtbewoner op de
hoogte te houden over de voortgang
van de aanleg van het Doepark en
het paviljoen, verspreiden we met
enige regelmaat deze nieuwsbrief
voor de buurt. Mocht u echter nog
aanvullende vragen hebben dan kunt
u te allen tijde contact opnemen via:
park@natuurhusalmelo.nl

Natuurhus
Vanaf 1 oktober ging het Natuurhus
open. In de maanden oktober en
november zijn wij gestart met twee
feestelijke openingsmaanden voor
ons Natuurhus Almelo.
Een mooie start, te beginnen met
Jan Terlouw daarna het oogstfestival, natuurfotografie, de Nacht van
de Nacht, 70-jarig jubileum IVN,
planten van de magnolia en het
aanplanten van het Tiny Forest.
Het waren mooie activiteiten die
succesvol zijn verlopen maar door
de coronamaatregelen niet altijd ten
volle konden worden uitgevoerd.
Sommige activiteiten hebben we
door de ingevoerde milde lockdown
zelfs naar 2022 moeten verplaatsen.
Desondanks zijn we blij dat de kop er
af is, het Natuurhus is geopend! We
kijken nu het einde van 2021 nadert
vol goede moed uit naar 2022

Doepark
Op woensdag 17 november tekenden wethouder van Rees namens
de gemeente Almelo en Hans Oude
Luttikhuis namens de Stichting Natuurhus Almelo

het onderhoudscontract voor Doepark
de Hagen. Met deze ondertekening is
de stichting verantwoordelijk voor het
gebruik en onderhoud van het park
met de focus op educatie. Martin Mulder gaf hierbij een korte toelichting op
de ontwikkelingen en toekomstvisie
voor het park. Bij deze gelegenheid
kreeg wethouder van Rees een schop
met zijn naam erin gegraveerd. Hij
kan nu ook als vrijwilliger de schop bij
gelegenheid ter hand nemen in het
Doepark.
De gemeente geeft de stichting een
jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud dat merendeels door vrijwilligers
van de stichting wordt uitgevoerd.

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

Rondhout
De kanovlonder aan de Aa is klaar.
Op dit moment zijn er vrijwilligers
bezig om het knuppelpad vanaf de
vlonder door het Olmenbos aan te
leggen (zie foto rechts). De knuppels
zijn rondhout geschilderde palen van
tamme kastanje (castanea sativa).
Hiermee laten we zien hoe vroeger
met losse knuppels een moeras
doorkruist kon worden. Het geeft een
historisch beeld van een moeraspad,
alleen nu iets meer geborgd en
daarmee veiliger zo midden in de
stad dan het neerleggen van een
partij losse knuppels. Vanaf het
milieuplein tot in het oude bosje in de
zuidwesthoek van het park komt nog
een rondhouten hekwerk van 50 cm
hoog langs de laad-en losplaats. Het
blijft een laag hekwerk, om de zichtlijn
te behouden vanaf de bioscoop over
de wadi/poel naar het Natuurhus.

SAMEN HOUDEN WE HET
PARK NETJES EN SCHOON!
In de winterperiode zijn de
vrijwilligers niet structureel maar
soms aan het werk in het park. Ze
helpen voor zover nodig bij een
klus, maar 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
06-83449564 of mail via
doeparkwerkgroep@gmail.com.

Wadi/poel
De wadi zal als ondiepe greppel
beginnen bij het begin van het
fietspad en dan in een boog al maar
dieper wordend met de bodem
aansluiten op de amfibieënpoel. De
poel moet in de allerdroogste zomers
minimaal 30 cm water behouden tot
ongeveer half juni, zolang kikkers en
amfibieën het water nodig hebben
voor hun voortplanting. Daarom ligt
het diepste gedeelte 3.20 mtr onder
het vloerpeil van het Natuurhus.
T.o.v. de parkeerplaats ligt de poelbodem 2.00 mtr lager. Het Natuurhus
staat dus echt op een heuvel, zoals
‘vroeger’ ook de gebouwen in het
rivieren- en bekenlandschap op een
natuurlijke hoogte werden geplaatst,
om droge voeten te houden. Als er
geen natuurlijke hoogte te vinden
was dan maakte men zo’n kunstmatige heuvel. In beide gevallen sprak
je dan van een ‘wierde’ waarop het
gebouw geplaatst werd. Als alles
uitgekristalliseerd is rond de wadi/
poel, dan wordt het grasveld doorgetrokken tot aan de oeverrand. Het
inzaaien van het grasveld zal op zijn
vroegst half februari 2022 kunnen
plaatsvinden.
Inmiddels
heeft
AstronA een goede plek gevonden
voor de zonnewijzer. (Foto voorzijde)
Het gaat om een annalemmatische
zonnewijzer met een diameter van 6
meter.
Verder zal er een houtige beplanting
worden aangelegd aan de noordzijde
van de wadi rondom het disrtributiepad. Over een paar jaar loop je dus
door een bos!

Donateur worden van Natuurhus Almelo?
uw bericht via info@natuurhusalmelo.nl. Alvast dank!

Bestuur Stichting Natuurhus Almelo
wenst u fijne feestdagen
en een groen & gezond 2022
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