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Een plek om te sporten, spelen,  

in beweging te zijn of elkaar te ontmoeten  
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IDEE 

Het begon met een idee; het terrein aan de Vondellaan omtoveren tot een groene oase waar mensen   

kunnen sporten, spelen, wandelen en samen komen. Vanuit het idee ontstond de wens; een park in 

de natuur laten ontstaan, om de samenleving in Oldenzaal en in het bijzonder die van de wijk de Thij 

te versterken. Een plek creëren die mensen aantrekt en verbindt. Zo is Omni Vereniging Oldenzaal 

ooit begonnen met dit plan; het masterplan Vondelpark 2.0.    

 

INTEGRAAL 

Een plan dat door verbinding en samenwerking met meerdere belanghebbende partijen is ontwikkeld.  

Met de gemeente, welzijnsorganisatie Impuls, de scholen, de zorgcentra in de wijk, de fysiotherapie, 

organisaties die sport en beweging aanbieden, het bedrijfsleven en de inwoners werden 

verwachtingen uitgesproken, ideeën uitgewisseld en wensen in beeld gebracht. Zo werd draagvlak 

voor het plan gecreëerd. Zo is dit masterplan Vondelpark 2.0 ontstaan.    

 

LOCATIE 

Het gebied aan de Vondellaan leent zich bij uitstek voor realisatie van dit plan. De centraal gelegen 

locatie is dusdanig groot, dat deze buitengewoon geschikt is voor nieuwe voorzieningen om 

verschillende doelgroepen te activeren. Het terrein met veelzijdige natuur biedt  al mogelijkheden tot 

sport, spel, beweging of ontmoeting. Uitbreiding van de voorzieningen, organisatie van aansprekende, 

laagdrempelige activiteiten en verbeteren van de bereikbaarheid door het creëren van 

verkeerstechnische en sociaal veilige routes, zal veel mensen uitdagen het park en Paal 12 te gaan 

bezoeken.     

 

WENS 

Achter dit masterplan schuilt een grote wens, die van het samen op willen bouwen van een 

multifunctioneel park. Een park dat een brug moet slaan tussen de natuur en beleving, sport en 

beweging, kunst en cultuur, educatie en ontwikkeling. Onderdeel van de ambitie is de aansluiting bij 

het Sport en Preventie Akkoord en bij het Masterplan Sociaal Domein. Thema’s als duurzaamheid, 

gezondheid en leefstijl, sociale cohesie en het verbeteren van de leefomgeving spelen een belangrijke 

rol.       
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AMBITIES 

Ligt in eerste instantie de focus van de Omni vereniging vooral op de sport en sportverenigingen, 

verandering in de samenleving zorgt dat de sociaal maatschappelijke functie van de Omni steeds 

belangrijker wordt. Het verbinden en samenwerken met andere partijen, dan die alleen uit de sport, 

verdient  meer aandacht en prioriteit te krijgen. Passend bij deze trends en ontwikkelingen streeft de 

Omni vereniging voor de ontwikkeling van het masterplan Vondelpark 2.0 de volgende ambities na: 

1. Vondelpark 2.0 wordt uitgebouwd tot een aantrekkelijk natuur-, ontmoetings-, sport- en 

beweegpark met een open, toegankelijk karakter en een breed aanbod aan voorzieningen 

voor verschillende doelgroepen.  

 

2. De Omni vereniging creëert samen met verschillende deelnemende organisaties een breed, 

laagdrempelig en gevarieerd aanbod aan sociaal-maatschappelijke activiteiten op gebied van 

preventie, gezonde leefstijl, sport, bewegen, welzijn, cultuur, zorg en educatie afgestemd op 

de behoefte van de samenleving.  

 

3. De Omni vereniging ontwikkelt zich tot een duurzame en vitale sportvereniging waar 

meerdere  sport- en beweegactiviteiten worden beoefend en deelnemende verenigingen 

intensief met elkaar  samenwerken.  

 

4. Paal 12 wordt uitgebouwd en ontwikkelt zich tot een volwaardig club- en ontmoetings-

centrum waar leden, bewoners en doelgroepen zich thuis voelen en op breed vlak activiteiten 

worden georganiseerd.  

 

5. De Omni vereniging ondersteunt de ambities uit het Lokaal Sportakkoord, het Lokaal 

Preventieakkoord, het masterplan Sociaal Domein en de nota publieke gezondheid van de 

gemeente Oldenzaal en levert zo een bijdrage aan preventie en gezondheidsbevordering,  een 

gezonde leefstijl van inwoners en een krachtige, sociale samenleving met gelukkige inwoners. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
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ONTWERP 

Een nieuw voorlopig ontwerpplan voor het Vondelpark is gemaakt. Daarbij is met veel ideeën en 

wensen rekening gehouden. Er is een ontwerp uitgerold dat uniek is in zijn soort. Uniek om de locatie 

en uniek om de mogelijkheden die het park gaat bieden. Binnen het ontwerp is met veel aspecten 

rekening gehouden, zoals:  

 

Variatie 

Het groengebied aan de Vondellaan  kenmerkt zich door oude eikenbomen, bosschages, grasvelden 

met af en toe een verdwaald wandelpaadje en enkele sportvoorzieningen. De natuur versterken, 

herkenbare sport en speelplekken en de aanleg van wandelpaden zijn onderdeel van dit plan. Een rijke 

beplanting, geurende bloemenvelden, ruimte voor kikkerpoelen, aanleg van hoogteverschillen, 

veranderbare elementen, klimbomen en  kronkelende paadjes gaan zorgen voor variatie. Ze gaan het 

park nog meer karakter en extra uitstraling geven.    

Attractief 

Mogelijkheden tot sport en bewegen zijn nu nog relatief beperkt aanwezig. Vooral het verenigings-

leven maakt er gebruik van. Een paar speeltoestellen liggen verdwaald verspreid over het terrein. De 

individuele sporter of wandelaar komt minder aan zijn trekken. Het park opnieuw inrichten, open en  

toegankelijker maken, voorzien van attractieve speeltoestellen, afgebakende veilige natuur-

speelplekken, extra sport- en beweegfaciliteiten maken het terrein uitdagender en interessanter voor 

jong en oud. 

Activiteiten   

Binnen het park liggen drie clubhuizen waarbij paviljoen Paal 12 van Omni Vereniging Oldenzaal  ook 

dienst doet als wijkcentrum voor De Thij. Organisaties uit de sport, zorg, welzijn en cultuur maken er 

gebruik van. Bewoners uit de wijk zijn er minder te vinden. Paal12 is te besloten, lokt niet uit tot een 

bezoek, het aanbod aan activiteiten te beperkt. Paal 12 ontwikkelen en uitbouwen tot een waardig 

wijk- en activiteitencentrum met een breed scala aan sociaal maatschappelijke activiteiten zal meer 

inwoners verleiden een bezoek af te leggen. Herinrichting van het terrein tussen de drie clubhuizen 

tot centraal ontmoetingsplein, voor bijvoorbeeld het organiseren van een boeken- of kerstmarkt of 

een Franse avond, zal toegevoegde waarde geven aan het plan.    
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DOELEN 
 

Al met al genoeg ideeën, wensen en aspecten waarmee in het ontwerpplan rekening is gehouden. Ze 

hebben  geleid tot een aantal doelen die Omni Vereniging Oldenzaal samen met andere partijen wil 

realiseren. De doelen zijn: 

 
1. De aanleg van een semiverhard wandelparcours van 1200 tot 1400 meter in een natuurlijke 

omgeving met zitbanken om uit te rusten en plekken waar actief lichaam en geest getraind 

kunnen worden. 

2. Het versterken van de natuur en creëren van een rijke flora en fauna door de aanleg van 

bloemenvelden, kikkerpoelen, hoogteverschillen, een voedselbos met moestuin en andere 

natuurlijke elementen.   

3. Het plaatsen van verschillende bootcamp faciliteiten verdeeld over het terrein om te rennen,  

te springen, klimmen, kruipen, rollen, glijden, balanceren of op andere wijze actief te zijn.    

4. Het creëren van afgebakende veilige speelplekken voor de jeugd met attractieve 

speeltoestellen, zandbakken en tafeltennistafels om kinderen en jongeren te vermaken.  

5. Het realiseren van een multifunctionele court met diverse sport en beweegmogelijkheden 

voor alle doelgroepen om te sporten, spelen of revalideren.  

6. Het functioneler en toegankelijker maken van Paal 12 door uitbreiding met houten aanbouw 

en veranda , aanpassing van de kleedkamers en extra opslagruimte voor materialen.  

7. In samenwerking met andere partijen een laagdrempelig, gevarieerd programma aanbieden 

voor verschillende doelgroepen met een breed aanbod aan activiteiten op gebied van sporten, 

bewegen, welzijn, cultuur, zorg en educatie.   

8. De fysieke en sociale bereikbaarheid van Paal 12 en het Vondelpark verbeteren door veilige 

overgangen over de Vondellaan te creëren en de aantrekkelijkheid en bekendheid van het  

park te vergroten. 
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ORGANISATIE 
 
De ambitie is groot, de doelen en de weg naar succes uitdagend. Veel werk is er al verzet, veel moet 

er nog gedaan worden. Ondersteuning is er van alle kanten. Verschillende sociaal maatschappelijke 

partijen hebben zich  aangesloten. Maar nu komt het er echt op aan. Nog meer verbinding en intensere 

samenwerking met  belanghebbenden creëren. Met elkaar en voor elkaar de schouders eronder zetten.     

 

Partijen 

Omni Vereniging Oldenzaal, als ontwikkelaar en kartrekker van het plan, werkt binnen dit plan samen met  

organisaties en instanties uit de zorg, het onderwijs, de sport, welzijn, cultuur, het bedrijfsleven alsook 

de gemeente. Ook inwoners en omwonenden zijn betrokken.   

 
 

WERKGROEPEN 
 

Masterplan Vondelpark 2.0 is ontwikkeld als duurzaam organisatiemodel dat gefaseerd  uitgerold kan 

worden. Een viertal werkgroepen worden hiervoor verantwoordelijk. De taken van de werkgroepen, 

inclusief voorwaarden en uitgangspunten, zijn beschreven.   

 
Werkgroep 1 Inhoud 

Deze werkgroep is van meet af aan bij het plan betrokken. Op basis van de doelen die zijn gesteld, 

heeft de werkgroep tal van activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding op het opstellen van het 

daadwerkelijke plan. De werkgroep is nu actief met de organisatiestructuur, het programma aanbod 

en het strategisch- en vrijwilligersbeleid.   

 

- Strategisch beleidsplan: missie, visie, kernwaarden, doelen, organisatiestructuur  

- Samenwerking: stakeholders, participanten, doelgroepen 

- Vrijwilligersbeleid: werving, waardering   

- Programmering: aanbod diensten, activiteiten  

- Kwaliteitsbewaking: programmering, voorzieningen 

- Omni gedachte: samenwerking , sport- en beweegaanbod   
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Werkgroep 2 Ruimte 

Deze werkgroep is na werkgroep 1 het langst actief. De mogelijkheden die er zijn voor de exploitatie 

van het terrein aan de Vondellaan zijn onderzocht. Ook is geïnventariseerd welke voorzieningen voor  

sport-, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden gewenst zijn en welke mogelijkheden er voor 

uitbreiding van Paal 12 zijn.   

 

- Ruimtelijke ontwikkeling: inpassing, bestemmingsplannen, vergunningen 

- Plaats: locatie, accommodatie, horeca, voorzieningen 

- Accommodatie: Paal 12, kleedkamers, opslag 

- Voorzieningen: bewegen, sporten, ontmoeten, activiteiten, huidig/nieuw, status, innovatie 

- Voorzieningen omgeving: aanbod, samenwerking, concurrentiepositie  

- Toegevoegde waarde: preventie, sport, bewegen, sociaal, maatschappelijk 

- Ontwerp: concept, schets, model 

- Beheer: onderhoud, vervanging 

 

Werkgroep 3 Financiën 

De werkgroep heeft de kosten voor uitbreiding van het park met nieuwe voorzieningen in kaart 

gebracht. Ook is de werkgroep actief om financiële middelen voor het plan te genereren. Door  

zelfredzaamheid wil de werkgroep een positieve bijdrage leveren aan beperking van de kosten. 

Uiteindelijk gaat een duurzaam financieringsmodel ontwikkeld worden.  

 

- Exploitatiebegroting: lasten en baten 

- Uitgaven: investeringen, onderhoud, personeel, etc. 

- Inkomsten: subsidies, sponsoring, donaties, contributies, huur, horeca, etc. 

- Zelfredzaamheid 

- Wet en regelgeving 

- Eigenaarsrechten en plichten 

 

Werkgroep 4 PR   

De werkgroep is belast met het onderhouden van de Public Relation met stakeholders, doelgroepen 

en partners door een goed communicatieplan. Ook zorgt de werkgroep voor media aandacht om het 

plan breed onder de  aandacht te brengen.     

 

- Public Relations: communicatieplan voor stakeholders, doelgroepen, partners, media. 

- Marketing: producten, diensten, activiteiten, doelgroepen 

- Promotie campagne: promotionele activiteiten  

- Physical evidence: uitstraling, identiteit, imago, kwaliteit  
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KOERS 

 
De motivatie om dit masterplan Vondelpark 2.0 van de grond te krijgen is groot, de stappen die we 

ondernemen zijn klein. We denken niet te groot, maar willen gefaseerd dit plan uitvoeren. We kijken 

naar de mogelijkheden die zich aandienen en pakken deze op. Dan is de slagingskans het grootst.  

Onze koers is min of meer bepaald, de eindbestemming nog niet. In kleine stapjes gaan we het plan 

ontwikkelen, zodat we eenvoudig kunnen bijsturen en de goede richting op blijven gaan. Het huidige 

bouwplan dient als leidraad, het is niet vast omschreven. De toekomst zal ons de weg wijzen.   

 
Zo gaan we aan de slag. Zo hebben we het masterplan Vondelpark 2.0 tot nu toe ontwikkeld. Zo willen 

we door gaan om het plan meer vorm te geven. Zo gaan we de samenwerking en organisatie sterker 

maken, ons nog beter organiseren. Zo gaan we de taken verder verdelen en de werkgroepen 

uitbreiden met mensen die zich inzetten om koers te houden. Zo gaan we woorden in daden omzetten 

en de droom van het Vondelpark 2.0 realiseren.   


