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Het landelijk gebied verandert, verbetert en vernieuwt voortdurend.

Dit boek bevat beelden, vanuit de vraag: in welke richting kan de

De gemeente Tubbergen loopt hierin voorop en wil blijven vernieuwen.

hippische sector zich binnen tien jaar ontwikkelen? De foto’s zijn

Innovatie zorgt voor nieuwe energie. We zijn gewend om te opereren

beeldend, innovatief en prikkelen de ondernemingszin. Door hieraan te

op de grens van het onbekende en er soms net even overheen te gaan.

werken heeft het mij aangezet tot denken en hoop ik u te inspireren tot

Dan ontdek je pas echt nieuwe mogelijkheden met perspectief.

het wandelen buiten gebaande paden, tot onverwachte verbindingen
en tot het aangaan van nieuwe relaties.

De gemeente Tubbergen draaft door!

Voorwoord
In dit boek zijn beelden verzameld die mogelijke kansen in de hippische
sector in Twente weergeven, maar dan net even anders. Is het voor
te stellen dat ruiters straks massaal door de winkelstraat lopen? Of dat
we Twente internationaal positioneren als Ruiterpark Twente? Waarom
zouden we ons zelf niet wat beter laten zien met alles wat we te bieden
hebben op hippisch gebied? Be good and tell it!
Wat we wel weten, is dat landschap, economie, bevolking en paard
een stevige verbintenis zijn aangegaan. Een verbintenis die nog meer
dan nu het vliegwiel kan worden voor de economie van Twente.

Burgemeester Mr. M.K.M. Stegers
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In Twente komen ruim drie keer zoveel paardenbedrijven voor als in de
rest van Nederland. Een ander leuk weetje gaat over het aantal paarden
per vierkante kilometer. In Nederland zijn dat er bijna 4, in Twente 5
en Tubbergen heeft er zelfs bijna 7. Het valt op dat de gemeenten in
Twente gemiddeld 75 paardenbedrijven hebben, terwijl Tubbergen met
Dinkelland en Hof van Twente hier bovenuit steekt met ongeveer 135
paardenbedrijven. Met het aantal paarden staat Dinkelland bovenaan,

Paardengemeente?
gevolgd door Tubbergen. Niet alleen in cijfers is Tubbergen een echte
paardengemeente, ook kent Tubbergen een rijke hippische historie.
Denk bijvoorbeeld aan het CSI Twente in Geesteren met de Grote Prijs
van Twente, Stal Maathuis, de lange lijst aan (inter)nationale topruiters uit
Tubbergen, het fokkerijproduct van diverse stallen, de levendige handel,
de Tubbergse Paardendagen met de Schröder Masterclass, de Tubbergse
Eschrit, de Men- en Ruiterdagen, slipjacht Hezingen, het ponyconcours
Geesteren en natuurlijk de vele recreatieve ondernemingen.

(Bron: Landbouw-mei-telling)
Hierin worden agrarische bedrijven onderzocht. Onder agrarische bedrijven wordt verstaan
bedrijven die gewassen telen of dieren houden met als doel deze, of de producten die daaruit
voortkomen, te verkopen en een economische omvang van 3000 SO of meer hebben.
Hierdoor worden bijvoorbeeld sommige pensionstallen of stoeterijen niet meegerekend.
Ondanks dat geeft het wel een goede vergelijking tussen de verschillende regio’s.

In Tubbergen gaan we als gemeente samen met u op zoek naar ruimte
voor ontwikkelingsmogelijkheden. Met behoud van landschap, kwaliteit
en natuur geven we ondernemers meer ruimte. Het kan in Tubbergen!
We hebben ons voorgenomen ruimte te maken voor early adopters.
Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld voor bijvoorbeeld innovatieve
stallenbouw, nieuwe vestigingen en paardenwelzijn. Als gemeente
zetten we in op nieuwe ontwikkelingen. Dit doen we door het inzetten

Are you being served?
van een hippisch makelaar die de ondernemer helpt met zijn/haar
plannen. Een ander voorbeeld van gemeente-input is een inspiratieboek
voor een ieder die iets wil ondernemen in Tubbergen. In de gemeente
Tubbergen is voor iedere hippische ondernemer plek. Dat is de ambitie
waar we als gemeente de komende jaren aan werken. Samen met
andere Twentse gemeenten wil Tubbergen op deze manier bouwen
aan Ruiterpark Twente. Daarvoor moeten we als gemeenten meer met
elkaar samenwerken, en elkaar versterken! Tubbergen bruisend hart in
Twente!

Tubbergen kent een lange hippische traditie. In ieder Twents hart klopt
een Twents Ros. Twentenaren zijn trotse mensen, trots op hun Twente!
Maar ze zijn ook bescheiden, doe maar normaal dan doe je gek
genoeg. Veel mensen zetten zich in voor allerlei zaken die niet meer
vanzelfsprekend worden ingevuld. Ook de hippische sector is hierbij
gebaad. Veel maneges, verenigingen en evenementen ontstaan en
bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Die inzet moeten we koesteren.

Samen leven
Het hippisch leven is onderdeel van de samenleving in Tubbergen. Er
kunnen combinaties gemaakt worden tussen de hippische sector en
verenigingen, zorginstanties of recreatieve initiatieven. Sta er niet raar
van te kijken als je een winkelende ruiter aantreft in de winkelstraat van
Tubbergen. Tubbergen ‘ademt’ paard en iedereen is betrokken.

Tubbergen is van oudsher het centrum van de hippische sector in Oost
Nederland. Maar helaas is de grootste kracht ook een bedreiging. De
verpaarding van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente vraagt
om een goede landschappelijke inpassing. Doordat in Tubbergen
een krachtige hippische sector zit, kunnen we juist hier een koppeling
maken. Gemeente Tubbergen gaat actief mensen inspireren en
enthousiasmeren. Op deze manier buigen we een bedreiging om naar

Gestrikt landschap
een versterking van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. In
Twente kan veel maar het moet wel mooi! Laten we van de grootste
bedreiging onze kans maken. Schriklint als kunst?!

Nog meer dan nu kan het onderwijs een stimulerende en innoverende rol
spelen bij de ontwikkeling van de sector. Door onderwijs te koppelen aan
specialisaties, handel, vakmanschap, onderzoek en talentontwikkeling,
genereert de regio een enorme opwaartse kracht.

Universiteiten,

hogescholen en beroepsopleidingen sturen straks hun studenten naar
Tubbergen voor praktijkervaring in handel, geneeskunde, fokkerij, rijkunst
en vakmanschap.

Het beste paard van stal
Innovatie speelt daarin een grote rol. Het paard kan, naast dat het een
recreatief en geliefd dier is, ook gezien worden als productiemiddel. De
paardenmelkerij is hier een goed voorbeeld van. Denk eens aan de
potentie van biomassa of producten van paardenhaar. Iedereen de
klas in!

Er liggen volop kansen in Tubbergen voor de ontwikkeling van de
hippische sector. De gemeente Tubbergen gaat zich nog meer
dan nu profileren als dé paardengemeente van Nederland en heeft
ondernemers daar hard bij nodig. Er komt ruimte voor professionele
ontwikkelingen en innovaties. Voorbeelden hiervan zijn overnachtingen trainingslocaties voor buitenlandse topruiters of een ruime rijhal
met tribune, waar twee-sterren-toernooien georganiseerd kunnen

Meer ijzers in het vuur
worden. Een andere behoefte ligt bij verenigingen. Door bijvoorbeeld
strengere regels, is het niet altijd mogelijk een eigen accommodatie te
behouden. Tubbergen zoekt slimme combinaties met het bedrijfsleven.
Twentse

ondernemers worden ertoe uitgedaagd hun krachten te

bundelen. Door functies te stapelen zijn we tot grootse dingen instaat.
Een bedrijvencentrum of een bedrijfsverzamelgebouw brengt bedrijven
bij elkaar, waarmee het een broedplaats is voor nieuwe uitdagingen.
Verschillende bedrijven versterken elkaar en er ontstaan gezamenlijke
kansen voor economie, innovatie en beleving.

Ruiterpark Twente is meer dan een droom. Je vindt er ware rust, je beleeft
er mooie kleine dingen die je raken. Op vakantie met je paard. Terwijl jij
een terrasje pakt, wordt je paard verzorgd. Beleving met je paard is in
Twente zo vanzelfsprekend, dat je het werkelijk overal tegenkomt. In het
plaatselijk café, de winkelstraat of het sterrenrestaurant. Ondernemers,
verwant aan de hippische sector met ideeën om hippisch Tubbergen
stevig neer te zetten, krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Het is een

De teugels laten vieren
feit dat 80% van de recreatieve ruiters vrouw is. Wat doet de man in de
tussentijd? Welke ondernemer springt in dat gat?

De aanleg van een nieuwe recreatieve infrastructuur is de motor van
gebiedsontwikkeling. Noordoost-Twente is werkelijk schitterend en niet
voor niets een Nationaal Landschap. Het biedt mogelijkheden voor
een intensief routenetwerk voor zowel ruiters, menners als recreanten.
Hoe mooi zou het zijn om een meerdaagse vakantie te paard in Twente
mee te maken? De gemeente faciliteert graag in de branding van
deze Twente Trail. Door te investeren in deze recreatieve structuur zullen

De paarden op, de lanen in
meer en meer bezoekers Tubbergen weten te vinden. Dit zorgt voor
een grote spin-off voor ondernemers langs de Twente Trail. Denk daarbij
aan nieuwe ontwikkelingen, zoals overnachtinglocaties, restaurants en
aanverwante zaken. Verder is er een logische combinatie met de sport.
Van recreatie tot topsport, in Tubbergen gebeurt het!

Soms heb je van die
dromen die je wakker
houden...
tot je ze uitvoert!

Ziet u kansen voor uw (hippische) onderneming in Tubbergen? Wij
denken graag met u mee. Neem dan contact op met onze hippisch
makelaar: 0546-628000 of per e-mail: hippischmakelaar@tubbergen.nl

Tot slot
Dit boekwerk en de bijbehorende spandoeken, zijn beschikbaar voor
bijeenkomsten en evenementen. Wilt u gebruikmaken van deze
materialen? Dat kan. Stuur dan een berichtje aan hippischmakelaar@
tubbergen.nl en bouw mee aan Ruiterpark Twente.

