
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze visie en missie 
Een multifunctioneel beweeg- en beleefpark creëren voor alle leeftijden en doelgroepen in de gehele 
regio in een groene omgeving.  
Stichting Beleefpark DeStuve wil, door middel van een clustering van voorzieningen, bezoekers bij 
elkaar brengen om samen te genieten van een multifunctioneel beweeg- en beleefpark. Een 
betaalbare ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen, natuurliefhebbers, recreanten, 
sportverenigingen, professionele- en amateur sporters etc. Door een breed aanbod stimuleren we 
sociale contacten en sportieve activiteiten. We bieden de mogelijkheid om nieuwe sporten en 
spelvormen te gaan beoefenen. We willen hiermee dienstverlenend zijn naar de inwoners van 
Twenterand en de regio.  
 
Een initiatief van Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk uitgevoerd door Stichting DeStuve.  
 
Kernwaarden 
We zullen bij de realisering de ecologische waarde, verminderen energieverbruik en duurzaamheid 
hoog in het vaandel houden. Altijd met respect voor de groene leefomgeving. 
 
Uitvoering 
Financiën 
Via subsidies, entreegelden, sponsoring, acties en donaties van de inwoners, zullen we ons inzetten 
om de financiën bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. 
Locatie 
DeStuve (voorheen de ijsbaan) wordt omgeven door het Aquapark en Kabouterpad, en is gelegen op 
het westelijke deel van het Zandstuvebos te Vroomshoop.  
Realisatie 
In samenwerking met Gemeente Twenterand, Landschap Overijssel, provincie Overijssel, KNHM 
(Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij). Met bestuur en werkgroepen, veel vrijwilligers en de 
nodige geldstromen (subsidies, donaties, sponsoring en inkomen door activiteiten) wordt het plan 
uitgewerkt. 
Onderdelen 

• Combibaan  
Door de huidige ijsbaan te asfalteren kan deze multifunctioneel worden ingezet, voor 
schaatsen maar ook skeeleren, atletiek etc. De krabbelbaan speelt hierin ook een rol. 

• Arena  
Binnen terrein binnen de combibaan komt een bostheater, beweegveld en ruimte voor 
bijvoorbeeld oefentoestellen. Mogelijkheid voor (muziek)evenementen. 

• Paviljoen 
Ontmoetingsplek met kleine horeca, opslag- en vergader/oefenruimtes, kleedkamers e.d. 

Lokale samenwerking 
In overleg met lokale (sport)verenigingen een sportieve plek waar bewoners zich laagdrempelig 
kunnen oriënteren op de diverse sporten zonder lid te moeten zijn.  
Doelgroep 
Bewoners van Vroomshoop en omliggende gemeentes. Maar ook passanten, toeristen en 
recreanten. 


