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Agenda

• Intro Park & People -> René Detmers

• Parkontwerp KCAP -> Pieter Theuws
• Terugblik

• Actueel ontwerp

• Urban Ox Park -> Jara van der Steen, Leon The en Tim Zwijsen

• Planning -> René Detmers

• Mogelijkheid tot vragen



Tot nu toe



Park ontwerp 
KCAP - terugblik

• Eerder gepresenteerd 
ontwerp door Pieter







































Hoe is het 
ontstaan?





Wat zijn Urban Sports?



Toelichting Urban Sports Skatebaan

Materiaal:

• Gevlinderd beton 

Ontwerpeisen specifiek Urban Oxpark:

• Geschikt voor Skateboarders, BMX, skeelers, en stuntsteppers. 

• 2 hoofdonderdelen, Streetpark 1000m2 en 200m2 bowl

• Zowel geschikt voor de beginnende skateboarder en uitdagend genoeg voor de vergevorderde

• Doelgroepen zoveel mogelijk uit elkaar houden. 

• Ontwerp moet uniek zijn en conform eisen World Skatepark Facility rules classe met als 

voorkeur C-class voor Streetpark voor toekomstige wedstrijden en R-class v/d bowl



Toelichting Urban Sports Calisthenics  

voorbeeld calisthenicspark

Invullen Tim



voorbeeld pumptrack Eindhoven

Toelichting Urban Sports Pumptrack

• 1800m2

De opstap / opstart plekken ruim  en genoeg 

•   wedstrijd waardig 

•   juiste flow / snelheid .

•   De toplaag asfalt combinatie , geen gravelbaan of zandbaan

•   geschikt en uitdagend genoeg t voor de diverse niveaus van rijders.

•   Alle disciplines op wielen, Fiets , Step , Skateboard , Skeelers en 

Sportrolstoelers etc

•   Jumpline

•   apart opstappers / beginners gedeelte

•   Goede links rechts bochten combinaties

•   Transfermogelijkheden 



http://www.youtube.com/watch?v=_2M7Ca_uUVI


Onze missie en visie
❖ Urban sports park
❖ Samen
❖ Veilig
❖ Ontmoeten, bewegen, sporten en  ontspannen
❖ Wedstrijdwaardig
❖ Voor iedereen, beginner, gevordene, minder valide
❖ Groene setting



meer dan alleen sport en spel



Wat is er in 
tussentijd gebeurd?

Q2 Juni 2021 
Kennismaking 

initiatiefnemers

Q3 '21
Plan Urban Ox Park, 

start petitie en social 
media 

Q4 '21 
Presentatie aan 
Kees van Geffen, 

Oud college 
neemt 

principebesluit

Q1 '22 
Start 

haalbaarheidsonderzoek 
Pittiger



Haalbaarheidsonderzoek

Behoefte Locatie Kosten
Haalbaarheids

onderzoek

I



De community is er al!



We zijn in gesprek 
met gebruikers 



33 Locaties afgewogen

Invullen Leon



Waar moet het Osse Urban Sports 
park aan voldoen? 

Mission Statement en 
schetssessies Urban Ox 

Park;

Gemeentelijke 
uitwerkingskaders;

Voorbeelden elders 
hebben geleid tot 9 

criteria.

2.700 – 4.100 m2

beschikbaar voor de 

voorzieningen

zichtbaarheid 

vanaf de weg

maximaal 1,5 

kilometer van een 

station

groen karakter

parkeergelegen-

heid binnen 150 

meter

bestemmingsplan 

laat Urban Sports 

Park toe

50 meter afstand 

vanaf woningen

beschikbaarheid 

locatie

meelift voordelen



Conclusies 
haalbaarheidsonderzoek:

Sibeliuspark veruit de hoogste score!!!



Wat is er in 
tussentijd gebeurd?

Q3 ‘22
College neemt 

UOP in begroting 
2023 :)

Oprichting 
Stichting

Q2 Juni 2021 
Kennismaking 

initiatiefnemers

Q3 '21
Plan Urban Ox Park, 

start petitie en social 
media 

Q4 '21 
Presentatie aan 
Kees van Geffen, 

Oud college 
neemt 

principebesluit

Q1 '22 
Start 

haalbaarheidsonderzoek 
Pittiger

Q2 ‘22
16 juni 

Podiumbijeenko
msten

HO rapport 
Pittiger

Q3 ‘22
Integratie UOP in 

Sibeliuspark
Informeren 
Wijkraden

Q2 ‘22
Gesprekken KCAP,

Gebruikersbijeenkomsten



Communicatie

Hoofddoelgroep in deze fase : 

• De directe en indirecte omwonenden

Subdoelgroepen:

• (Toekomstige) gebruikers Urban Ox Park zijn 
tussen de 8-88 uit Oss

• Directe kring rondom gebruikers

• Participanten crowdfunding



De fases 
communicatie

• Fase 1: 0 mnd – 4 mnd: Directe en 
indirecte omwonenden 

• Fase 2: 2 mnd – 12 mnd: €135.000 
aanlegkosten middels crowdfunding 

Fase 3: 0 mnd – ongoing: Werven 
gebruikers park en vrijwilligers toezicht en 
beheer



https://heturbanoxpark.nl/landingspage/https://heturbanoxpark.nl/landingspage/

Klik hier voor de landingspagina

https://heturbanoxpark.nl/landingspage/


Planning

• Aanleg noordelijk deel park
• Q4 ‘22 – Q1 ’23

• Aanleg zuidelijk deel park
• N.t.b. (verwachting Q3 ‘23 t/m 

Q1 ‘24)

• Inclusief aanleg Urban Ox park



Nog vragen?


