
 

 

 

Ontwerpvisie  
Egbert ten Cateplantsoen 

Het Egbert ten Cateplantsoen in de wijk 

Aalderinkshoek is één van de oudste parken van 
Almelo en heeft een grote aantrekkingskracht. 
Het park spreekt qua ruimtelijke kwaliteit tot de 

verbeelding.  
 

Het park is ooit aangelegd in Engelse 
landschapsstijl met een uitgebreid bomen- en 
struikensortiment. Het park is alle jaren keurig 

onderhouden, maar voldoet nu niet meer aan de 
eigenschappen van de Engelse landschapsstijl. 

Veel bomen zijn kaal geworden door lichtgebrek 
en zijn met elkaar vergroeid.  
 

Een landschapsstijl houdt in dat het landschap de illusie van een vitale, frisse 
natuur moet oproepen. Groen in een natuurlijke omgeving dat ruimte heeft om 

te groeien. Doorkijkjes en zichtlijnen versterken het ruimtelijk effect. Die zijn nu 
te veel dichtgegroeid, waardoor de parkdelen visueel niet meer met elkaar 
verbonden zijn. De weidsheid in de beleving is daarmee verdwenen. Meer 

hierover in het artikel Landschapsarchitectuur volgens Parklane.  
 

In het uitvoeringsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op de huidige situatie 
van het Egbert ten Cateplantsoen, de uitvoeringsvisie, de voorstellen tot 
verbetering en een planschets.  

 
Almelo, oktober 2015 

bestuur stichting Almelo Parkstad 
 
 
 

Stichting Almelo Parkstad 
Almelo is een groene stad. Veel bomen en parken sieren de stad en vormen een unieke verbinding 

tussen het stadshart en het omliggende buitengebied. Het groen maakt Almelo bijzonder, wordt 

door bewoners en bezoekers gewaardeerd en is onderscheidend in vergelijking met andere 

omliggende plaatsen. 

 

Stichting Almelo Parkstad wil een bijdrage leveren om het groen een verbeteringsimpuls te geven. 

Zij richt zich op het verbeteren en verbinden van parken, singels en lanen zodat het groene 

karakter van Almelo nog beter tot zijn recht komt. Bij de uitvoering is nauwe samenwerking met de 

gemeente Almelo, als bezitter van het openbaar groen en publiek private partijen voor de realisatie 

van de projecten. Mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan helpen bij de uitvoering. 
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Uitvoeringsplan 
 
Huidige situatie 
 
De huidige situatie van het park kan als volgt worden gekarakteriseerd: 
 

 Het park is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Meer hierover in 
onderstaande paragraaf en in het artikel Landschapsarchitectuur onder 

Parklane.  
 

 Het is een goed onderhouden park, maar slecht beheerd. Met andere 

woorden er wordt niet voldaan aan de uitgangspunten van de Engelse 
landschapsstijl. 

Dit Arcadië krijg je alleen als je bomen, struiken en vaste planten zoveel 
mogelijk volledig laat uitgroeien tot hun natuurlijke habitus (een 
groeivorm die ontstaat zonder licht- en voedingsgebrek en zonder 

vraatschade).  
 

 Groen dat onvoldoende ruimte en licht heeft om tot wasdom te komen. 
Vrijstaande bomen zijn deels opgekroond tot eenstammige parkbomen. 

Gevolgen zijn kale en door elkaar groeiende struiken. Teveel is er gelet om 
elk plantje te behouden. 

 

 
Engelse landschapsstijl in het kort 

Dit is een stijl waarin een ideaal of een weids landschap wordt nagebootst en die zich 

kenmerkt door slingerende paden, waterpartijen en onverwachte vergezichten. In 

werkelijkheid heeft een Engels park of Engelse tuin een dynamisch eindbeeld. De opzet 

met zichtlijnen en uitgegroeide bomen blijft qua structuur hetzelfde, maar in de loop der 

tijd kunnen zichtlijnen wel verschoven worden, omdat bijvoorbeeld de rododendron over 

een pad groeit en een dergelijk pad verlegd moet worden.  

De mens is in deze parkstijlfilosofie ondergeschikt aan de natuur, dus wij verleggen het 

pad als de struik of boom over het pad groeit.  

Die dynamiek vertaalt zich ook naar een permanente opbouw van de beplanting in 

leeftijdscategorieën. Je begint met bomen, struiken en kruiden met dezelfde leeftijd en in 

de loop der jaren zaag je delen weg om andere planten meer ruimte te geven.  

Je moet altijd zoveel open ruimte houden per parkdeel, dat er altijd van nature nieuwe 

bomen/struiken zouden kunnen kiemen op die open plekken. In de praktijk planten we 

op die opengevallen plekken nieuw, gewenst plantmateriaal. Maar het kan ook via 

natuurlijke verjonging. Vooral als het parkbeheer te duur is, is dat een goede 

beheermethode om de belevingswaarde van de landschapsstijl in ere te houden. 
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Uitvoeringsvisie  
 
Het Egbert ten Cateplantsoen is een groene entree bij binnenkomst 

in Almelo vanaf de Wierdensestraat. De uitgangspunten voor de 

inrichting van het park moeten voldoen aan de voorwaarden van de Engelse 

landschapsstijl en het park moet toegankelijk zijn voor publiek.  

 

Het voorstel voor het herinrichtingsplan is gebaseerd op bovengenoemde 

uitgangspunten. 

 

 Het Egbert ten Cateplantsoen is een groot groen park aan beide kanten 

van de Wierdensestraat. Als je over de Wierdensestraat rijdt/fietst/wandelt 
hoor je het gevoel te krijgen dat je je dóór het park beweegt. Zichtassen, 

kleine hoogteverschillen en plantstructuren moeten op elkaar worden 
afgestemd, waardoor een ruimtelijke verbinding ontstaat tussen het groen 
ten noorden en ten zuiden van de straat. 

 
 De Engelse landschapsstijl gaat uit van duidelijke zichtlijnen die ook in het 

Egbert ten Cateplantsoen worden aangebracht, waardoor de natuurlijke 
verbeelding weer gaat spreken. 
 

 Het virtueel verbinden van de noordelijke en zuidelijke zichtassen 
waardoor het park als één geheel wordt ervaren. Het door verdringing 

lelijk uitgegroeid groen verwijderen en/of vervangen door jonge 
exemplaren.  

 
 Vanaf Wierden de zichtassen op het park en de waterpartij op beter 

‘ooghoogte’  in beeld brengen.  

 
 Een zichtas creëren vanaf de binnenstad over de waterpartij. Daarbij de 

heesterrand op de hoek Wierdensestraat / Egbert ten Catelaan 
verwijderen en vervangen door grasveld of lage kruidenvegetatie. 
 

 Differentiatie in het maaibeheer. Sommige delen wekelijks maaien, maar 
ook delen minder frequent, waardoor bloeiende kruiden meer de ruimte 

krijgen als extra vegetatielaag. Vooral langs de wateroever, vijver en 
richting begraafplaats de zichtlijnen versterken met goed doordacht 
maaibeheer.  

 
 Het noordelijke gedeelte langs de Wierdensestraat ook met 

hoogteverschillen aanleggen, zichtassen doorzetten en massa-/ruimte- 
effect creëren met het aanplanten van bomen en struiken, waardoor deze 
goed aansluiten op de ruimtelijke structuur van het huidige parkgedeelte. 
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 Verwijderen van meubilair, grintbak en andere 

‘rommelelementen’ of deze voorzieningen waar gewenst op 

minder opzichtige plekken plaatsen. 
 

 Enkele bomen verplaatsen ten behoeve van 
groeiplaats/zichtassen. 
 

 De huidige padenstructuur als ommetje behouden, maar meer functioneel 
maken. 

 
 Het monument/de bank van Egbert ten 

Cate vrijmaken van uitgegroeide/ 

uitgebloeide beplanting, stenen 
schoonmaken en een rechthoekig 

pleintje daarvoor aanleggen van de 
zandsteenblokken uit het huidige 

‘hoogzitje’. 
 

 De plek van het hoogzitje weghalen. 

Deze past niet in de structuur van het 
park. Bovendien wordt momenteel de 

bank van het monument niet functioneel gebruikt. Alle bomen/struiken 
zijn hier onherstelbaar uitgegroeid. Vrijkomende grond uit vijver gebruiken 
om hier een licht glooiende heuvel aan te leggen, zodat het trapje ook niet 

meer nodig is (wordt nu via een zgn. ‘olifantenpad’ omheen gelopen). 
 

 In de noordwesthoek Wierdensestraat (richting Shellstation) de haag van 
laurierkers verwijderen en als groep aanplanten rond de hoek 
Wierdensestraat. Coniferengroepje weghalen. Dit past niet in de grove 

opzet van deze kruising (textuur). Dit in overleg met de eigenaar van de 
grond. Deze hoek eventueel als tweede fase later uitvoeren. 

 
 In de noordoosthoek Wierdensestraat een deel van de Japanse sierkersen 

verplanten zodat deze meer een Parklanestructuur krijgen. Mogelijkheid 

bekijken of enkele sierkersen naar de zuidzijde van de Wierdenstraat 
verplaatst kunnen worden, zodat men in het voorjaar niet langs het roze 

maar door het roze park rijdt. Lage droge ruimte uitgraven en grond rond 
kunstwerken ophogen. Mag niet het zicht beperken, dus maximaal 50 cm 
als hoogste punt. Enkele bomen/struiken aanplanten volgens plan. Zo 

wordt het park meer een eenheid. 
 

 Slecht groeiende lindeboom uit de straat verwijderen, waardoor de 
amberboomgroep meer ruimte krijgt en beter in het zicht komt. 
  

 Bloembollenvelden aanleggen t.b.v. voorjaarsaspect (zgn. Stinzeflora uit 
botanische soorten). 
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Uitvoeringsvoorstellen 

 
 

 Sleets sortiment eventueel gefaseerd uitzagen. 
 

 Grondverzet voor vergroten waterpartij/heuvel/wadi. 
 

 Paden verleggen / halfverharding vervangen door 

Komex (zie google). 
 

 Revitalisering van de te behouden beplanting door 
gerichte snoei. 
 

 Nieuwe beplanting, zoals enkele bomen en vaste 
planten, aanbrengen. 

 
 Het gedifferentieerd maaiplan verder uitwerken als 

essentieel onderdeel van het toekomstige beheersplan.Na uitvoering v van 

de renovatie hierover overleg voeren met de gemeente/beheerder.  
 

 Het meubilair herplaatsen. Dit is afhankelijk van hoe het vernieuwde park 
wordt beleefd en waar je wel/niet mensen toestaat om te verblijven.  
Het is bijvoorbeeld fraai zitten in een Engels park in de overgang van 

bosrand naar open weide.  
 

 Het strategisch plaatsen van 
afvalbakken, zodat deze uit de 
zichtlijnen zijn.  

 
 Vooral oude groenblijvende coniferen 

als de edelsparren, hemlocksparren, 
Californische cipressen, die nu uit hun 

natuurlijke vorm gegroeid zijn en 
geen positieve bijdrage meer leveren 
aan de parkbeleving, grotendeels 

vervangen door loofhoutbomen, die 
meer bijdragen aan het vierseizoenen beeld van dit type parken. Ter 

illustratie de nieuw te planten bomen/vaste planten als aanvulling op het 
sortiment.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://boomzorg.nl/upload/artikelen/GB209Paden.pdf
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Schetsontwerp 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

 

 

 

 

 

Planning 

 

Het uitvoeringsplan Egbert ten Cateplantsoen wordt eerst op ambtelijk niveau 

doorgesproken op technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid, 

waarna Stichting Almelo Parkstad het plan zal concretiseren en aanbieden aan 

het gemeentebestuur.  


