Bijlage 4 bij Regioraadsvoorstel Rapport KplusV “Advies Toekomst recreatieparken Regio Twente”

Overzicht ontwikkelingen recreatieparken 2010-2014
1. Algemeen (voor alle parken)
•
•
•
•
•
•
•

Beleid voor betere financiële exploitatie, op basis van onderstaande ontwikkelingen en
verdergaande bezuinigingen/versoberingen
Cultuuromslag van beheersmatig naar commercieel – training beheerders
Websites per park met uitgebreide informatie
Nieuwe huisstijl en logo per park
Portfolio en promotie film voor alle parken, gericht op de organisatoren van evenementen om
deze naar de parken te halen
Automatisering van het betaald parkeren bij de parken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld
Overgrote deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van (voorm.)
WSW bedrijven

2. Hulsbeek te Oldenzaal
•
•
•
•
•
•

Doorontwikkeling van het pand Buitenhuijs met meerdere nieuwe gebruikers
Uitbreiding Erve Hulsbeek met een hotel en aanpassing van de Springertuin
Vernieuwing van pand Huiskes tbv het infopunt Nationaal Landschap Noordoost Twente
Vestiging van diverse nieuwe pachters, o.a Avatarz
Samenwerking met Aveleijn voor het onderhoud aan de bossen (MVO)
Aanleg van diverse projecten in het kader van het PMJP (Provinciaal Meerjaren Programma_;
• Aanleg speelbos, waterspeeltuin, mini crossbaan,
• sport en spelzone (pannakooi, paaltjesvoetbal, volleybal-en basketbalveld, goals,
korfbal clown en olifant, tafeltennis, jeu de boules banen),
• nieuwe schuilhut klootschietbaan,
• aanleg 2 invalide sluizen, inrichting Toetersdennen (water, riool, semi verhard pad tbv
verkeer, inrichting paasvuur locatie), etc.

•

Project Gammelkerbeek door Waterschap Vechtstromen; aanleg fietspaden langs beek,
bruggen, visvijver (visstekken, steigers), bypass Gammelkerbeek, monument etc.
nieuwe fietspaden, Bomenroute (9 km) en Natuurpad (3,5 km), 2 TIP’s (Toeristisch
Informatiepunt) en 1 TOP (toeristisch Overstappunt
Nieuwe overdekte BBQ plaatsen
Aanleg automatische slagbomen parkeerplaatsen
Oldenzaal Inzicht app (zie onder): Niet-zichtbare historie en verhalen over Oldenzaal en het
Hulsbeek worden virtueel weer in beeld gebracht.
Evenementen: Hulsbeekdag, sportdag Oldenzaalse basisscholen, opening nieuw
paardrijdnetwerk Twente, Mercedes Hanomag oldtimer kampers, Hemelvaartsdag. Voor 2015
diverse nieuwe evenementen die nog in voorbereiding zijn
Onderhoud en vernieuwing, zoals:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Peuterbad (nieuwe bodem in kleur evenals watergoten en nieuwe waterornamenten
muur)
Hardloop interval parcours, 5 km, rondom Het Hulsbeek (i.s.m. LAAC Twente)
Verleggen trimbaan, deels over binnenterrein Hulsbeek

Klimbos Avatarz

Pand Huiskes

Erve Hulsbeek

pand Buitenhuijs

Samenwerking met Aveleijn

3. Rutbeek te Enschede
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van een bungalowterrein met 250 bungalows aan de zuidoostzijde van het park
Ontwikkeling van een horeca-, sauna en wellness bedrijf op de landtong van ht park
Herinrichting van een deel van het park ivm een nieuw evenemententerrein
Nieuwe start van het skicentrum met diverse uitbreidingsplannen
Aanleg van wandel – en mountainbikeroutes over skiheuvel
Aanleg van het archeologische monument Laag van Usselo door de gemeente Enschede
Samenwerking met Aveleijn bij het onderhoud van het terrein (MVO)
Sinds enkele jaren de sterk groeiende dance-festivals Frestival en Phantasy Island
Organisatie van de Actie en belevingsdag aan het begin van het seizoen, samen met alle
ondernemers op het Rutbeek

•

•

•
•
•

•
•

Vestiging van nieuwe bedrijven, danwel uitbreiding van bedrijven, oa.
• Buitenhoff met uitbreiding en vernieuwing klimbos (kinderparcours) en nieuwe
activiteiten
• Paintball Warriors nieuwe paintballbaan en plannen voor bushcraft, goudzoeken etc
Onderhoud en vernieuwing
• Vernieuwing van de toiletgebouwen
• Renovatie van bestaande paden
• Plaatsing van nieuw en duurzaam parkmeubilair, inclusief karakteristieke
hekwerken/afscheidingen voor het Rutbeek
Waterskiwedstrijden op Het Rutbeek
Plaatsen zonnepanelen Beheercentrum Het Rutbeek ivm een energieneutrale exploitatie
Vestiging van twee nieuwe exploitatanten, o.a.:
• Survival Vereniging Odin (buitensport, survival)
• Flyboard Twente
• Flowrider No Limits
School-, sport- en speldagen ter introductie of afsluiting schooljaar
Plaatsing van tijdelijke attracties, zoals de opblaasbare waterglijbaan

Ontwerp bungalowterrein Rutbeek

Situering en voorlopig ontwerp horeca-, sauna en wellness op de landtong

Festival Rutbeek

Nieuwe vestiging exploitatie Flyboard Twente

Nieuwe exploitatie Flowrider No Limits

4. Lageveld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planvorming voor uitbreiding recreatieplas inclusief aanleg extra zonneweiden en het bieden
van ruimte voor vestiging van nieuwe ondernemers/pachters
Vestiging van een strandpaviljoen in 2013 en uitbereiding van dit paviljoen met een overdekt
terras en zijschermen
Inzet halt-jongeren, taakstraffers bij werkzaamheden op het park, in samenwerking met
rechtbank Almelo
Vernieuwing terrein Beheerdersgebouw en loods, inclusief sanering asbest
Diverse nieuwe speeltoestellen en aanleg mountainbikeroute over het park
Aanleg van een speelbos in samenwerking met de uitbater van het strandpaviljoen, mei 2014
Plaatsen van zonnepanelen op de loods van het Lageveld ivm een energieneutrale exploitatie
en plaatsen van lichtmasten met speciale natuurvriendelijke groene LED verlichting, tbv
veiligheid bezoekers paviljoen en medewerkers,
Lageveld Art, Woodcarving, voor het eerst in Twente een woodcarving event met deelnemers
uit geheel Europa,
Lageveld Art, Follies aan zee, 3 tal Follies zijn er in de meimaand gebouwd, volgend jaar
wederom een ontwerpwedstrijd Follies aan Zee
Lageveld Sports, Kids mud run ruim 280 leerlingen uit het basisonderwijs, georganiseerd door
St. De Welle en Wierden Sportief ism st. LageFair
Lageveld Music, Super festival genaamd Boulevard Outdoor, dance muziek op 4 verschillende
podia, B2B eiland en VIP eiland, hier werd men naar toegebracht door een vlot
Lageveld Fair, groeiende braderie georganiseerd door Fresh Events,
Verpachting gebouw scouting aan Gerrit Jurjens tbv organisatie sportclinics, eerst renovatie
gebouw en omgeving.
Vier keer per jaar een crossloop op het Lageveld, ruim 350 deelnemers
Hardloopclinics, elke zaterdagmorgen 100 deelnemers
Jachtboogschieten, speciale wedstrijd met deelnemers uit geheel Europa

Diverse evenementen op het Lageveld

5. Arboretum Poortbulten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereidingen van de bouw van een theehuis, afhankelijk van financiering
Programma is opgezet voor het adopteren van een boom in het Arboretum (ivm externe
financiering)
Organisatie rondleidingen en diverse evenementen, zoals Halloweentochten, concert
Bouw Vogelkijkhut door leerlingen (met zgn rugzak) van het Carmelcollege uit Oldenzaal
Verondiepen Lutterbeek, project ism het Waterschap, start werkzaamheden september 2014
Diverse projecten met het IVN (Nachtvlindertelling, waterdiertjesproject, paddenstoelentocht in
oktober, voorjaarswandeling, plantenkijkdagen, rondleidingen)
Onderscheiding van de Nederlandse Dendrologische Vereniging voor de wijze waarop de
collectie beheerd en gepromoot wordt
Voorbereiding van een samenwerking met Arboretum Singraven
Deelname aan het project Planten voor de Toekomst van de Nederlandse Vereniging voor
Botanische Tuinen, met name gericht op promotie
Expositieruimte en Koffieschenkerij in het huidige informatiecentrum

Sfeerbeeld Arboretum

Schetsontwerp theehuis

100 – jarig bestaan Arboretum

bestaande infocentrum/werkplaats

