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Afbeelding: Beachcourt Tubbergen  
 
VOORZIENINGEN  en ACTIVITEITEN 

 
Aan de Sportlaan in Tubbergen zijn een aantal voorzieningen aanwezig om sportieve, culturele of 
sociaal maatschappelijke activiteiten te verrichten. Verschillend organisaties en instanties en hun 
doelgroepen maken er gebruik van. Om meer mensen uit Tubbergen en Omstreken naar deze mooie 
bijzondere locatie te trekken, wil de Stichting Sport Spel en Recreatie Tubbergen het aantal sport- en 
beweegvoorzieningen uitbreiden en meer activiteiten organiseren. De gemeente Tubbergen heeft 
hiervoor samen met Tubbergen Bruist en de SSRT het masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen 
ontwikkeld. Een plan om gefaseerd het natuur gebied aan de Sportlaan en omstreken om te vormen 
tot een sport-, beweeg-, en ontmoetingsplek waar mensen graag vertoeven.     
 
De basis van het masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen is gelegd door de wensen en behoeften van  
de inwoners van Tubbergen en de verschillende doelgroepen te inventariseren.  Zowel doelgroepen 
die het park nu al bezoeken als groepen mensen die dat nog niet doen, zijn in kaart gebracht. 
Gevraagd werd welke wensen er zijn, wat ze missen aan activiteiten en welke belemmeringen of 
beperkingen er zijn.  



 
 

 
Ook doelgroepen die het park nu nog niet bezoeken hebben prioriteit. Het is bekend dat de 
bevolking van Tubbergen vergrijst. Vereenzaming en achteruitgang van mentale en lichamelijke 
capaciteit bij ouderen ligt op de loer. Met een aantrekkelijk en uitdagend park willen we senioren in 
Tubbergen een uurtje ontspanning of meer bewegen in de buitenlucht aanbieden. Met de 
voorzieningen en programmering  binnen het masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen wordt ook 
rekening gehouden met de wensen van  deze speciale doelgroepen.  
 
Het in kaart brengen en inventariseren van de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen,   
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste opzet van dit plan. De verdere ontwikkeling 
van het plan, het gefaseerd uitrollen om voorzieningen te creëren en activiteiten te organiseren, is 
nu aan de orde.      
 
 

 
 
Aandachtspunt 
 
Het breed inventariseren van wensen en behoeften van verschillende doelgroepen heeft tot gevolg 
dat er een uitgebreide lijst aan wensen ten aanzien van voorzieningen en activiteiten ontstaat.  
Aangezien niet alles kan en ook niet alles hoeft, moeten er goede keuzes gemaakt worden.   
 
Vraag is bijvoorbeeld of voorzieningen die in de nabije omgeving aanwezig zijn ook in het park 
gerealiseerd moeten worden. De nabije omgeving is natuurlijk een rekbaar begrip. In hoeverre wil je 
als (sport)organisatie of als doelgroep buiten je eigen grenzen gaan sporten? In hoeverre is de 
mobiliteit van je doelgroep beperkt en zijn voorzieningen dichtbij meer dan welkom?  



 
 

 
Is mountainbike parkoers en/of een sintelbaan nodig als op beperkte afstand buiten de 
gemeentegrenzen een parkoers of banen liggen? En is een  beachveld nodig als deze ook vlakbij 
aanwezig zijn?  
 
Vraag is ook hoeveel doelgroepen gebruik gaan maken van de voorzieningen? En hoe vaak ze dat 
gaan doen? De realiteit laat zien dat veel (sport)voorzieningen  te weinig worden gebruikt. Waarom 
dan nog extra voorzieningen realiseren?    
 
Het antwoord op deze vragen ligt natuurlijk bij de doelgroepen en bij de financiële mogelijkheden. 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen en welke afspraken maken we samen? Met welke partijen 
gaan we de samenwerking opzoeken, zodat allen profijt hebben? 
 

 

  

Afbeelding: Plattegrond Beachcourt Tubbergen  
 

  



 
 

Huidige voorzieningen en activiteiten 
 
 
Onderstaande activiteiten vinden al plaats op het sportpark.  
 
Sporten   

- Voetbal 
- Volleybal 
- Badminton 
- Basketbal 
- Tennis 
- Jeu’d boule 
- Zwemmen 
- Waterpolo 
- School gymnastiek 
- Duivenvereniging 
 

Deze sporten organiseren: 
- Trainingen 
- Diverse sportwedstrijden 
- Toernooien 

 
 
Culturele activiteiten 
- een seniorengymclub  
- verschillende wandelclubs op meerdere dagdelen in de week 
 
 
Incidentele activiteiten 
- EHBO cursussen 
- bijeenkomsten van kearls under mekaar 
- feesten en activiteiten buurtbewoners: buurtfeesten, straatfeesten, kinderfeesten, 

familiedag/reunie, Sinterklaasfeesten 
- overleg- en jaarfeesten sportverenigingen 
- Jaar- en commissievergaderingen en clubavonden van: sportverenigingen  
- vergaderingen / bijeenkomsten van: “BGT” Tubbergen 
- overleg medewerkers Aveleyn 
- teamoverleg, trainingen en workshops voor medewerkers Zorggroep St. Maarten  
- teamoverleg en activiteiten buurtsport coaches 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gewenste voorzieningen en activiteiten in Tubbergen 
 
Inventarisatie naar de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen heeft geleid tot de 
volgende lijst met voorzieningen of activiteiten waar vraag naar is :   
 
Zandbak 
- Voor kinderen 
- Verspringbak, om verspringlessen/wedstrijden te organiseren 

   
Koffieautomaat 
- Voor jongeren: project Actief na school  
 
Extra speeltoestel (gerealiseerd) 
- Voor “hangplek” met sport/spel en beweging mogelijkheden voor jongeren tussen 10/16-jr.  

 
Multifunctionele Beachcourt  
- Voor diverse sporten als voetbal, handbal, volleybal, tennis en badminton.  
- Voor sportverenigingen, onderwijs, ouderen (walking voetbal of tennis/badminton)  
- Blaashal over beachcourt: voor ‘s winters sporten 
- Verlichting beachcourt: ’s avonds sporten 
- Voor andere sportorganisaties/verenigingen 
 
Recreatie bospark “de Eeshof”  
- Voor tentoonstellen van glaskunst “glinsterend Tubbergen”. 
- Recreatie / relaxen 
- Voor klauteren en klimmen en/of verstoppen in bos. 
- Voor natuurliefhebbers, kinderen, etc. om te genieten van de  natuur 
- Bospark aantrekkelijker maken met slingerende oevers met water- en oeverplanten  
- Er is aandacht voor bewegers met een rolstoel, rollator of scootmobiel, en er is aandacht voor 

visueel beperkte bewegers. 
- Voor diverse doelgroepen om te bewegen, wandelen, trainen, vrijetijd vermaak, etc.  
- Met calisthenics elementen 
- Met veel zitplaatsen voor ouderen  
 
Fitnesstoestellen 
- Voor (revalidatie)oefeningen ouderen  

 
Verlichte Verharde paden 
- Voor rolstoelers, driewielers, scootmobiel, e.d. 
 
Oplossing om veilige verbinding over Uelserweg te creëren naar de Sportlaan 

- aanleg verkeersdrempels 
- verlagen maximale snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur 
- Versmallingstrepen voor kruispunt op Bruno van Ommestraat / Uelserweg. 

 



 
 

Opslagruimte beachcourt 
- Opslagruimte d.m.v. opslagunits t.b.v. beachcourt sportattributen. 
 

 
 

Afbeelding: Opslag Unit t.b.v. Beachcourt Tubbergen  
 

 
 
Uitbreiding terras kantine zwembad / beachcourt 
- Uitbreiding terras nabij het nieuwe Beachcourt 
 
Chill ruimte  
- Voor diverse activiteiten voor jongeren, Hangplek voor jongeren 
   
Hondenuitlaat omheind 
- Voor hondenliefhebbers die er steeds meer komen a.g.v. de corona pandemie 
 
Fietscrossbaan 
- Voor jeugd om te crossen met verschillende uitdagingen. 
 
 
 
 



 
 

MASTERPLAN Eeshofbos e.o. Tubbergen – VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN 
 

Naar aanleiding van inventarisatie onder de doelgroepen is dit nieuwe concept voor 
masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen ontwikkeld. De belangrijkste wensen van de 
doelgroepen zijn meegenomen en verder uitgewerkt. Het ligt in de bedoeling voorzieningen 
gefaseerd te realiseren een en ander op basis van de (financiële) mogelijkheden die zich 
aandienen.  
 
In onderstaande afbeelding wordt een eerste beeld geschetst hoe Masterplan Eeshofbos 
e.o. Tubbergen er uit zou kunnen komen te zien. Let wel, niets uit deze afbeelding staat 
vast. Overleg met stakeholders en doelgroepen moet uiteindelijk leiden tot een definitief 
plan.   
 

 
 

Afbeelding: Masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen 
 

Het concept masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen biedt een groot scala aan mogelijkheden 
voor verschillende doelgroepen om te gaan sporten of op andere wijze actief te zijn. In de 
afbeelding zijn onder andere de volgende voorzieningen weergegeven:   
 
- De trim- wandelroutes 
- Verplaatsing fietsenstalling TVC’28 
- Sport- en speltoestel 
- Het beachcourt 
 



 
 

BEACH COURT 
 
Het Beachcourt, hetgeen in principe snel gerealiseerd kan worden die op een prominente 
plek centraal in het sportpark z’n plek kan innemen. Zoals aangegeven kan dit beachcourt 
door meerdere sportorganisaties gebruikt worden gemaakt, daarnaast is deze 
laagdrempelig te reserveren door elke inwoner van Tubbergen, tegen een kleine bijdrage. 
 
Vooral in het voor- en najaar en de zomermaanden maken de handbal, voetbal, volleybal, 
tennis en badminton gebruik van de Beach velden voor trainingen, wedstrijden en 
toernooien. 

  
 

Afbeelding: Beach court 
 
De beach velden kunnen intensiever gebruikt worden door ze te voorzien van verlichting 
zodat er ook als het donker is op gesport kan worden.  
 
Om de beach court in de koude maanden van het jaar te kunnen gebruiken, kan overwogen 
worden een blaashal over de court te plaatsen.   
 
Jong en oud vermaakt zich prima op de zachte ongelijke ondergrond. De beach is een mooie 
aanvulling vooral voor de binnensport om ook buiten actief te zijn. De zaal competities 
stoppen eind Mei terwijl dan juist de Beach competities beginnen! 
 
Sommige sporten en doelgroepen kunnen minder goed uit de voeten op het oneffen 
terrein.  Vanwege de kans op letsel aan knie of enkel wijken deze graag uit naar een 
multifunctionele court met stevige en egale ondergrond.   

Ingang vanaf 
TV de Acehof 

Ingang vanuit 
de Sporthal. 



 
 

 
 

MULTIFUNCTIONELE COURT 
 
Tubbergen kent diverse kunstgras sportvelden voor de buitensport, zoals voor de voetbal.  
 
Een multifunctionele court voor veel andere sporten is in Tubbergen niet aanwezig, maar 
wel behoefte aan.  
 
Covid-19 heeft geleerd dat binnensportverenigingen graag een buitenaccommodatie ter 
beschikking hebben als sportzalen zijn gesloten.   
 
 

 
 

Afbeelding: Multifunctionele court 
 
 
Een multifunctionele court kan onder verschillende weersomstandigheden gebruikt worden 
voor diverse sporten als basketbal, handbal, volleybal, voetbal, etc.  
 
Ook in de zomermaanden bieden deze courts een mooie aanvulling op de sportieve 
mogelijkheden van de binnensport.  
 
Naast sportverenigingen kunnen scholen, ouderen (walking voetbal of walking handbal) en 
andere doelgroepen gebruik maken van de court.   
 

 

 



 
 

OVERIGE VOORZIENINGEN 
 
De volgende voorzieningen worden waar mogelijk meegenomen in het plan: 
 
Zandbak 
Voor kinderen, begeleidende ouders kunnen gevraagd worden voor vrijwilligerswerk 
Om verspringwedstrijden te organiseren. 

 

 
Afbeelding: tafeltennis 

Outdoor tafeltennis 
Om buiten tafeltennis te spelen: bijvoorbeeld ronde tafel spel  
Voor jongeren: via Impuls en voor onderwijs: project Actief na school  
 
 
Crossbaan 
Voor jeugd om te crossen over uitdagingen  
 
Hondenuitlaat omheind 
Veel wijkbewoners laten hond al uit op terrein.  

 
 

 
VERSTERKEN CENTRUM TUBBERGEN 

 
Door het faciliteren van beweeg-, recreatie- en sportmogelijkheden zal dit een zeer positieve 
bijdrage hebben m.b.t. de aantrekkingskracht om naar Tubbergen te komen. 

Denk in eerste instantie aan wonen in Tubbergen, waardoor er ook meer mensen komen bewegen, 
recreëren en/of sporten op het sportpark in Tubbergen. 

Meer “nieuwe” sport, betekend ook een verhoging van bezoekers naar Tubbergen die ook de horeca 
en middenstand  zullen aan doen. 

 


