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1. Doelstelling: 

Met het mee doen aan de actie van de provincie willen we een al langer idee verwezenlijken om te 

komen tot een meer jaren plan om onze accommodatie breder in te kunnen zetten. Het gemaakte 

plan zal moeten leiden tot aanpassingen van ons complex om te komen tot een geheel waar jong en 

oud meer kunnen dan alleen sporten en waar de natuur aansluit op de sportbeleving. 

 

2. Uitgangssituatie: 

RKSV Vogido heeft zijn domicilie op het sportpark het Wooldrik en is gelegen tussen de wijken Het 

Wooldrik en het Hogeland in de gemeente Enschede. het complex grenst verder aan het park het 

Wooldrik aan de noordzijde en groen en landbouw aan de zuid zijde. Het complex maakt op deze 

manier deel uit van een groene long in Enschede die via het centrum van Enschede, het park en het 



sportcomplex verbinding maakt met het natuurgebied het Aamsveen. Uiteraard is er op een 

voetbalcomplex al het nodige groen te vinden maar dit is vrij eenzijdig met hoofdzakelijk gras. 

 De centrale ligging van ons sportpark geeft de mogelijkheid om partijen te binden zoals de wijken 

het Hogeland en het Wooldrik maar ook het Wooldrikspark, de basisscholen Alfonsusschool en het 

Wooldrik, het Bonhoeffer college, gemeentelijke plantsoenendienst en Sportaal als eigenaar van het 

complex. Het gebruik van het complex zal in eerste instantie voor de sport zijn maar met onze 

plannen willen we net iets meer zijn dan alleen een sportcomplex. 

 

3. Kabouterpad:  

 

Een kabouterpad is het uitgangspunt om de verbinding te maken tussen het park en de vrije natuur 

waar tussen  het complex is gesitueerd. We zien mogelijkheden om op het complex een route van 

plusminus 1000 meter uit te zetten met daar een combinatie van sport en natuur. Deze zou voor 

educatiedoeleinden prima gebruikt kunnen worden door de basisscholen uit de omgeving maar ook 

kunnen we buurtbewoners, leden en anderen kennis laten maken van de mooie kanten van de 

natuur. Op het terrein zijn verschillende stukken grond die via het pad verbonden worden en niet in 

gebruikt zijn voor de sport waar we andere invulling aan kunnen geven. Veel van deze stukken 

bestaan nu uit gras zonder verdere beplanting wat de biodiversiteit niet ten goede komt. Door een 

andere keuze van de beplanting kunnen zorgen we voor een biodiversiteit en verbinding tussen 

beide gebieden. Het plaatsen van verschillende soorten nestkasten en insectenkasten kan de 

diversiteit bevorderen. Het terrein is omgeven door een staalmatafrastering welke de mogelijkheid 

tot vergroening geeft doormiddel van het planten van verschillende heestersoorten.  

 

4. Interne en externe samenwerking: 

Via de website en sociale media hebben we op dit moment contact met onze leden en hoewel we 

niet fysiek bij elkaar kunnen komen is er een breed draagvlak om ons sportpark te vergroenen.  Naast 

de inzet van onze vrijwilligers werken we samen met Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente 

about:blank


Enschede dat de sportcomplexen beheert, de plantsoenendienst van Enschede, het wijkbeheer, 

Praktijkschool Bonhoeffer, Hoveniersbedrijf Rinket.  Met het plan als uitgangspunt willen we nog 

meer verschillende partijen bij elkaar brengen zoals  basisscholen het Wooldrik en de Alfonsusschool 

, dagbesteding Aveleijn en de Bso Vogido.  

Daarnaast hebben we contacten met:  

Nicolette Hoogeveen, beleidsadviseur afval en biodiversiteit / Afdeling Strategie & Beleid / Fysiek 
& Economie gemeente Enschede 
En   Bart ter Beek, stadsecoloog gemeente Enschede  

 

5. Mogelijkheden: 

Door een herindeling van de parkeerplaats en de tuin kunnen we veel bestrating vervangen door 

grastegels en borders zonder dat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen. Met een in- en 

uitrit creëren we ook een veiliger route voor de fietsers die via de parkeerplaats van en naar de 

fietsenstalling moeten. Overbodige bestrating vervangen we door deze bij de tuin rond het clubhuis 

aan te trekken en doormiddel van border en plantenbakken realiseren we meer diversiteit op ons 

terrein. 

Daarnaast hebben we op het complex verschillende stukken waar bijvoorbeeld prima een vlindertuin 

kan worden aangelegd en ook de ruimte om tussen twee velden doormiddel van een noord zuid 

groenverbinding via een border dieren de mogelijkheid te geven vanuit het park richting 

buitengebied te gaan en vice versa. Met het plaatsen van verschillende nestkastjes kunnen we ook 

de natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierups een plek bieden.  

Door een en ander via een kabouter(wandel)pad met elkaar te verbinden kunnen we niet alleen de 

natuur helpen maar ook een educatieve rol vervullen voor kinderen uit de buurt en van de scholen 

door voorlichting te geven over wat er leeft en groeit op het complex van Vogido.  

Samen met Aveleijn, die dagelijks de dagbesteding voor een aantal cliënten verzorgt op ons complex, 

en onze vrijwilligers willen we de uitvoer en het beheer van het pad op ons nemen.  

6. Tijdspad. 

Met dit plan willen we de komende tijd aan het werk en per onderdeel kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Alle veranderingen en werkzaamheden zullen worden getoetst aan dit plan om zo tot het 

gewenste resultaat te komen en op termijn met het kabouterpad tot een mooi, educatief en 

biodivers complex te komen. Inzet van vrijwilligers, medewerking van diverse instanties maar ook de 

financiële mogelijkheden zullen bepalen hoe snel een en ander gerealiseerd kan worden. Wanneer 

zich de mogelijkheid voor doet zullen we met de  gedeeltes waar de meeste vergroening kan worden 

bereikt beginnen en dat is op en rond het clubgebouw en de parkeerplaatsen.  

 

7. Conclusie:  

Het complex van Vogido kan op termijn veel meer zijn dan alleen maar een plek om te sporten. 

Vogido kan hier de bindende factor zijn tussen verschillende partijen om van groen complex  via 

groener tot het groenste sportcomplex in de gemeente Enschede te komen. 

  



 

 


