
 

 

 
 

 

 

 

 

Almelo, 31 juli 2017 

 

Ontwerpvisie voorpark RietMAVO violierstraat Almelo 
 

 Rijdend/fietsend door de violierstraat t.h.v. de RietMAVO het gevoel krijgen 

dat je door een parkje gaat. Een open plek/rustplek in een laanbeplanting. 

 In het parkontwerp de symmetrie van het gebouw volgen en versterken tot 

over de violierstraat (gebouwen- en wegenstructuur doen dat ook).  

 Daarom open voortuin behouden door gazon deels ‘door te laten lopen’ naar 

overkant weg. 

 Daarom geen volledig gesloten haag langs de weg planten. Maakt de voortuin 

teveel naar binnen gekeerd. 

 Gekozen bomen, hagen en beplanting zijn eenvoudig te beheren groen. 

 Enkele robuuste bomen planten die de plek versterken, maar wel het gebouw 

goed in beeld houden. Aan de ‘buitenkant: 4x Ailanthus altissima 

(hemelboom) en als begeleiding van de centrale zichtas 4x Quercus palustris 

‘Green Pillar’ (zuil moeraseik).  

 “Lelijke” plekken in de voortuin maskeren met groen (fietsenstalling / 

afvalcontainer). Dit hoofdzakelijk te bereiken door het in Oost-West richting 

aanplanten van lijnblokhagen.  

N.B. door niet elk terras en fietsenpleintje volledig te omzomen met hagen, 

blijft het een vriendelijk ontwerp, waardoor de zitplekken open blijven en 

verbinding blijven houden met de rest van het groen.  

 Daarom bij de 2 terrassen langs de hoofdentree vergelijkbare glaswanden te 

plaatsen als langs de balkons en die aan de open zijde naar de entree af te 

planten met bijv. Lavandula angustifolia (lavendel) of Potentilla fruticosa 

‘Abbotswood’ (witbloeiende ganzerik) 

 Blokhagen aanplanten van Ligustrum ovalifolium (haagliguster).  

 Blokhagen aan voorzijde voortuin van Fagus sylvatica (groene beukenhaag) 

 Alle blokhagen aanplanten met jong vertakt plantgoed in 4 rijen. Na aanplant 

eerst laag terugsnoeien, om van onderuit goede dichte hagen te krijgen. 

 Enkele bloemheestervakken met bodembedekkende beplanting  

 bijv. Hydrangea paniculata (pluimhortensia) en/of Buddleja davidii ‘White 

Profusion’ (vlinderstruik). Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ (ooievaarsbek) 

als sluitende onderbeplanting. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Groenstrook langs het gebouw achter de hagen: volplanten met 

bodembedekkende mix van Hedera helix (klimop) en Hydrangea anomala 

petiolaris (klimhortensia) en verspreid t.b.v. de aankleding en versterking van 

de privacy rond de terrassen: Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’ en ‘Blue 

Wave’ (boerenhortensia roze en blauw) 

 

Aanpassingen in de tijd: 

SAP ontwerpt niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Daarom plaatsen we 

niet op voorhand op veel plekken hekwerken of andere blokkades om oneigenlijk 

gebruik van het groen tegen te gaan. Direct na de nieuwbouw of renovatie is het 

terrein nog vaak ruig in aanblik en laten de hondenbezitters er nog gemakkelijk 

hun hond de behoefte doen. Maar uit ervaring blijkt na het aanleggen van een 

goed doordacht plan, dat op voldoende niveau verzorgt wordt, dat omstanders 

daar uit zichzelf respect voor hebben en het niet oneigenlijk gaan gebruiken.  

Mocht er toch in de loop der tijd onacceptabele overlast ontstaan door bijv. 

honden, wandelaars, fietsers, enz., dan is er altijd nog de mogelijkheid om 

hekwerken of hagen te planten, die dat probleem op kunnen lossen.  

Probeer altijd met deze soms noodzakelijke aanvullende elementen – die je 

eigenlijk niet wilt – het groenontwerp te respecteren, en daar passende 

oplossingen voor te kiezen. Almelo Parkstad denkt hier altijd graag in mee.  

 

Meer groen en kleur maakt het geheel niet altijd beter. 

Om het groen kwalitatief hoogwaardig aan te leggen, en toch eenvoudig en dus 

goedkoop te kunnen beheren, stellen we altijd voor om bij de eerste aanleg 

onnodige (groen)elementen voorlopig achterwege te laten. Mochten bewoners 

het groen te weinig kleurrijk vinden door het jaar heen of ze vinden dat er te 

weinig bomen en struiken in staan, dan kun je altijd vanuit dit ‘masterplan’ nog 

beplantingssortiment aanvullen op plekken waar dit gewenst is en waar het geen 

afbreuk doet aan het ontwerp en beheerbaarheid. Evt. kun je een afspraak 

maken met bewoners dat ze dergelijk aanvullend groen zelf onderhouden. 

 

Almelo, 31 juli 2017 

Namens het bestuur stichting Almelo Parkstad 

Martin Mulder (06-51483463 / mmmulder57@gmail.com) 
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Bijlagen:  

1. Schetsontwerp voorpark RietMAVO 

2. Enkele collages van het voorgestelde groen 

 

 

 

 

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. 

 

Zie ook: www.almeloparkstad.nl 

 

 

http://www.almeloparkstad.nl/

