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Samenvatting
In 2020 is voor de derde keer onderzoek gedaan naar de sportparken in de

de kleedkamers, bij een ander park liggen de verbeterpunten meer op het

gemeente Groningen. Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen

gebied van veiligheid en hygiëne.

op de wensen en behoeften van gebruikers van de sportparken die Sport050
in de gemeente Groningen in eigendom of beheer heeft. Dit door middel van

De methodiek van het onderzoek

een digitale enquête onder sporters en bezoekers. De sportparken werd ge-

Het is dit jaar toch weer gelukt veel sporters en bezoekers te bewegen de

vraagd hun leden en bezoekers aan te sporen de enquête in te vullen. In

enquête in te vullen. Toch zijn wat kritische kanttekeningen op zijn plek.

eerste instantie verliep dat wat moeizaam. Uiteindelijk leverde het toch een
vergelijkbare respons op met die van 2017.

-

De respons over de 23 sportparken is niet evenredig verdeeld. Voor
elf sportparken was de respons dermate klein dat de resultaten niet

Meer algemene tevredenheid

afzonderlijk zijn besproken in deze rapportage: dat betekent dat de

In zijn algemeenheid zijn respondenten meer tevreden over de sportparken

scores op die parken wel zijn meegenomen in de algemene beoor-

dan in 2017. De gemiddelde tevredenheid over de sportparken bedraagt een

delingen, maar niet voor die parken apart zijn beschreven.

6,9.

-

Ook bij sportparken met meer respons kozen sporters/ bezoekers
regelmatig voor de optie ‘Geen antwoord’ op vragen waardoor de

Specifieke aspecten van de sportparken

aantallen (zeer)tevreden en (zeer)ontevreden regelmatig zo laag zijn

Over het parkeren bij een sportpark blijft 47% van de respondenten ontevre-

dat die meer een indicatie aangeven dan dat je daar harde conclu-

den. Veiligheid en hygiëne worden iets beter beoordeeld dan in 2017, dat is

sies aan kunt verbinden.

ten tijde van corona natuurlijk goed om te constateren. De tevredenheid over
de ondergrond van de velden is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de kleed-

Al met al reden om nog eens goed te kijken hoe we een nog zuiverder beeld

kamers. Over de kantines zijn de respondenten net als in 2017 tevreden tot

van de tevredenheid omtrent de sportparken kunnen krijgen.

zeer tevreden.
Mooie resultaten
Al met al stemmen de resultaten van de enquête tot grote tevredenheid. Op
deelgebieden kan er het een en ander worden verbeterd. Welke aspecten dat
betreft verschilt van sportpark tot sportpark. Soms betreft het de grootte van
3

1. Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek

Komende jaren:
−

Sportvisie 2010-2020: Meer Ruimte voor Sport en Bewegen

gebruikergericht is;

De kern van het gemeentelijk sportbeleid is dat iedere stadjer het plezier in

−

sport en bewegen kan - of heeft - ervaren en te allen tijde kan sporten of

verder te ontwikkelen;

en bewegen goed is voor hun gezondheid en voor de ontwikkeling van

−

eventueel aanwezige kinderen.

ondersteunt ze sporttalenten in hun ontwikkeling om topsporter te
worden;

−

Deze doelen wil de gemeente Groningen bereiken door ervoor te zorgen dat:

richt ze zich binnen de fysieke stad meer op sporten en bewegen en
geeft ze de sportparken een meer openbaar karakter;

−

er zo weinig mogelijk drempels zijn om dichtbij in de wijk of daarbuiten
als sporter, vrijwilliger of supporter anderen te ontmoeten. Dat vereist

•

biedt ze jongeren een sportieve basis door hen de kans te geven
plezier te beleven aan sport en bewegen, talent te ontdekken en

bewegen. Daarnaast weten inwoners van Groningen dat regelmatig sporten

•

faciliteert ze sporters en hun bestuurders op een manier die meer

verbindt ze sport en bewegen met de sociale wijkstructuur.1

de aanwezigheid van voldoende aantrekkelijke, bereikbare en betaalba-

1.2 Doel van het onderzoek

re voorzieningen en toegankelijke sportaanbieders. Kortom, goede

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de wensen en

sportieve randvoorwaarden waardoor alle stadjers in beweging kunnen

behoeften van gebruikers van de sportparken die Sport050 in de gemeente

komen.

Groningen in eigendom of beheer heeft. Daarbij gaat het over de sportpar-

jongeren (0 t/m 18) de mogelijkheid wordt geboden om op jonge leef-

ken die op de volgende pagina staan vermeld.

tijd hun talent voor sport en bewegen te ontdekken.
•

1.3 Opzet van het onderzoek

in onze stad de vele talentvolle sporters hun talenten verder kunnen
ontwikkelen.

We hebben gebruikgemaakt van een online-enquête. Alle verenigingen,
scholen en contactpersonen die gebruikmaken van de gemeentelijke sport-

Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016-2020

parken zijn via de mail uitgenodigd om de enquête in te vullen. Ook hebben

In dit Meerjarenprogramma formuleert de gemeente ambities en uitvoeringsstrategieën die ze samen met haar partners in de sport willen realiseren.

1
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https://sport050.nl/informatie/sportbeleid/

we gevraagd of ze de enquête onder de aandacht wilden brengen bij hun
leden en sporters, bijvoorbeeld via e-mail, WhatsApp, Facebook of Twitter.
Sportparken die zijn betrokken bij het onderzoek:
1.

Atletiekcentrum Stadspark

2.

Sportpark Coendersborg

3.

Sportpark Corpus den Hoorn

4.

Sportpark De Groenenberg

5.

Sportpark De Harener Holt

6.

Sportpark De Koepel

7.

Sportpark De Kring

8.

Sportpark De Parrel

9.

Sportpark De Wijert

10. Sportpark Engelbert
11. Sportpark Esserberg
12. Sportpark Garmerwolde
13. Sportpark Het Noorden
14. Sportpark Hoogkerk
15. Sportpark Kardinge
16. Sportpark Lewenborg
17. Sportpark Selwerd
18. Sportpark Stadspark
19. Sportpark Ten Boer
20. Sportpark Ten Post
21. Sportpark Velocitas
22. Sportpark West End
23. Sportpark Woltersum
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2. Algemene resultaten enquête

Figuur 1. Respondenten naar sportparken (waarover zij een oordeel geven)

2.1 Opzet rapport
In dit hoofdstuk bespreken we de algemene resultaten van de online enquête. In het volgende hoofdstuk maken we een vergelijking tussen de
verschillende sportparken. Ook bespreken we per sportpark de resultaten
vanuit de enquête.
De cijfers in de balken van de figuren in deze rapportage staan voor het aantal respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Helaas zijn de
aantallen niet bij alle sportparken even groot; daarom is voorzichtigheid bij
algemene conclusies geboden.

2.2 Respons
In totaal hebben 479 personen de enquête (deels) ingevuld. Net als in 2014
en 2017 zullen we de resultaten van de individuele sportparken met minder
dan vijftien respondenten niet bespreken. Dit jaar gold dat voor elf sportparken, meer dan bij de vorige edities. Gedeeltelijk komt dat doordat een aantal
kleinere sportparken door de gemeentelijke herindeling voor het eerst meedoen, bijvoorbeeld De Groenenberg en De Harener Holt.
In figuur 1 zien we de respons op de vragenlijst uitgesplitst naar het sportpark waarover de respondenten een oordeel geven. De meeste respons komt
van de Esserberg (21%). In 2017 was dit slechts 5% van de totale respons.
Hiertegenover staat dat in 2017 vanuit de Wijert verreweg de meeste respons (26%) kwam, nu is dat slechts 3%. Dit maakt duidelijk dat de werving
van respondenten nogal verschilt van jaar tot jaar. Voor een volgende editie
reden om hier wat langer bij stil te staan.
6

Figuur 2 Tevredenheid over de sportparken (algemeen)

2.3 Achtergrondgegevens
Ruim 30% van de respondenten valt in de leeftijdsgroep van 35 tot 49 jaar.
Iets meer dan een op de vijf (22%) is jonger dan 28 jaar. Daarmee zijn jongeren in de uiteindelijke respons ondervertegenwoordigd.
Wat komen de bezoekers doen?
De meeste respondenten (63%) zijn lid van een sportvereniging. De overige
respondenten zijn vaak ouder van een sportend kind (16%), scheidsrechter

De algemene tevredenheid omtrent de sportparken is flink toegenomen in

(8%) of toeschouwer (4%).

2020. In hoeverre corona hierbij een rol speelt is nog onduidelijk. We hebben
De meerderheid van de respondenten (51%) bezoekt de sportparken om er

dit jaar geen lagere respons dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk hebben

te voetballen of om naar voetbal te kijken. Ook populair zijn rugby (18%) en

wel meer mensen dit jaar minder vaak gebruik gemaakt van de sportparken

atletiek (8%). Ook minder voor de hand liggende sporten worden er beoe-

(lockdown, voorzichtigheid i.v.m. besmettingen).

fend: twee personen komen voor lacrosse, één om te wielrennen.

Dit jaar is respondenten gevraagd de tevredenheid omtrent de sportparken
te beoordelen met een rapportcijfer; gemiddeld was dat een 6,9. Om de te-

Bijna 90% van de respondenten komt elke week op het sportpark, 73%

vredenheid toch te kunnen vergelijken met voorgaande jaren, hebben we de

meerdere keren per week. Het drukst op de sportparken is het op zaterdag

antwoorden gerubriceerd waarbij we de volgende indeling hanteren: rap-

(62% van de respondenten is dan aanwezig). Het minst populair zijn de

portcijfer 1, 2 en 3 (zeer ontevreden), 4 en 5 (ontevreden), 6 en 7 (tevreden)

maandag en de vrijdag (30% van de respondenten is dan te gast).

en 8, 9 en 10 (zeer tevreden).

2.4 Algemene tevredenheid over de sportparken

2.5 Tevredenheid over aspecten van de sportparken

Hoe staat het met de tevredenheid over de sportparken? In hoofdstuk 3

In figuur 1 zagen we hoe tevreden respondenten zijn over de sportparken in

gaan we dieper in op de sportparken afzonderlijk. In figuur 2 kijken we naar

zijn algemeenheid. Hieronder zoomen we in op deelaspecten van de parken.

de tevredenheid over de parken in zijn totaliteit.

Ook hier vergelijken we de uitkomsten met die van eerdere metingen.
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Tevredenheid algemene aspecten 2020

Tevredenheid algemene aspecten 2017

Als we kijken naar de tevredenheid over de meer algemene aspecten aan-

Het valt op dat veiligheid en hygiëne iets beter worden beoordeeld dan in

gaande de sportparken, zoals bereikbaarheid, zien we vergelijkbare

2017, dat is ten tijde van corona natuurlijk goed om te constateren.

resultaten met 2017. Bijna de helft van de bezoekers (47%) is ontevreden
over de parkeermogelijkheden bij de sportparken.
Tevredenheid algemene aspecten 2017

Tevredenheid algemene aspecten 2020
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Tevredenheid sportveld 2020

Tevredenheid sportveld 2017

Opvallend is de grotere tevredenheid over de ondergrond van de velden. Dit

dan in 2017. Ook over de kleedkamers zijn de respondenten dit jaar meer
tevreden dan drie jaar terug, dit geldt bijvoorbeeld voor de hygiëne en de

kan te maken hebben met verschillen in respondentengroepen. Over het

douches.

algemeen zijn de respondenten in 2020 meer tevreden over het sportveld
Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)
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Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)

Over de kantines zijn de respondenten net als in 2017 tevreden tot zeer
tevreden. Met het personeel zijn de respondenten het meest ingenomen. In
2020 zijn de vragen naar sfeer en alcoholbeleid niet meegenomen.

2.6 Samenvatting algemene resultaten
Ondanks corona hebben we een vergelijkbare respons met 2017. Opvallend

Veiligheid en Hygiëne

is wel dat de respons vanuit de sportparken zelf nogal varieert. Parken met

Deze aspecten krijgen een iets betere beoordeling dan tijdens de vorige

veel ingevulde enquêtes in 2017 leverden soms een bescheiden respons op

meting. Een mooi resultaat gedurende corona. Ook de ondergrond (gras/

in 2020 en omgekeerd. Eigenlijk zijn de (uitgesplitste) aantallen in veel

kunstgras) wordt gemiddeld genomen beter beoordeeld.

tabellen aan de lage kant. Iets voor de toekoms om nog eens naar te kijken.
Gemiddeld genomen zijn de sporters/ bezoekers tevredener over de parken
dan in 2017. Met name het deel (heel)tevreden is flink toegenomen.
Gemiddeld waarderen de respondenten de parken met een 6,9.
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3. Resultaten per sportpark
3.1 Algemeen

Algemene tevredenheid over de sportparken

In dit hoofdstuk maken we eerst op een aantal aspecten zoals veiligheid en
parkeren een vergelijking tussen de verschillende sportparken. Vervolgens
bespreken we de sportparken afzonderlijk.
Elf sportparken hadden dit jaar te weinig respons, (ruim) minder dan 15 respondenten en zijn daarom niet meegenomen. Deze sportparken zullen we
niet apart bespreken.
De overige sportparken bespreken we in alfabetische volgorde van de locatie. De cijfers in de balken van de figuren in deze rapportage staan voor het
aantal respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Nogmaals: bij sommige sportparken gaat het om kleine aantallen; de
percentages moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toevalligheden kunnen een grote rol spelen bij kleine aantallen
en kunnen tot niet onderbouwde conclusies leiden.

3.2 Vergelijking sportparken op onderdelen
Over het algemeen zijn de respondenten (zeer)tevreden over de sportparken.
De meeste sportparken scoren 80% tevredenheid of meer. Zelfs het sportpark waar bezoekers het minst tevreden over zijn (de Wijert) kan nog
rekenen op driekwart tevreden gebruikers.
Ook zijn de gebruikers over het algemeen meer tevreden dan in 2014 en in
2017 (zie ook paragraaf 2.5).
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Tevredenheid omtrent diverse aspecten van de sportparken

sportpark Corpus den Hoorn, ongeveer 25 procent is hier ontevreden over

We gaan nu de verschillende aspecten van- en de faciliteiten binnen de

de bereikbaarheid.

sportparken nader belichten. Allereerst de bereikbaarheid van de sportparken.

Bereikbaarheid van het sportpark

Parkeren van de auto

We hebben vervolgens gevraagd naar de tevredenheid over het parkeren bij
het sportpark. We zien hier toch wel grote verschillen. Bij Engelbert, Kardinge

Bij de meeste sportparken is meer dan 90 procent van de respondenten te-

en de Koepel is er ruime gelegenheid tot parkeren. Dat is in veel mindere

vreden over de bereikbaarheid. Voor het sportpark Kardinge geldt dat voor
iedereen. Het minst tevreden zijn respondenten die gebruik maken van
12

mate het geval bij de sportparken Esserberg, Hoogkerk en Corpus den
Hoorn.
Stalling van de fietsen

Veiligheid

Sporters verschillen nogal in de beleving van veiligheid bij de sportparken.

Over het stallen van de fietsen heerst meer tevredenheid. Vooral bij het Atle-

Coendersborg, Engelbert en de Koepel scoren goed. In met name de Wijert

tiekcentrum Stadspark kun je je fiets goed kwijt. Bij Esserberg en het

voelen bezoekers zich wat vaker onveilig.

Noorden is men wat minder tevreden.

13

Sportveld algemeen

Kleedkamers algemeen

In Engelbert is men duidelijk ontevreden over het sportveld op het sport-

Over de kleedkamers zijn een aantal respondenten wel ontevreden: met na-

park. Bij de andere sportparken is minimaal 60% wel tevreden over het

me in Coendersborg, Hoogkerk en de Wijert. Geen enkele respondent is hier

sportveld.

‘heel tevreden’. Veel beter is het gesteld in de Koepel en Kardinge, aldus de
sporters die de enquête invulden.
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Douches

Kantine algemeen

Voor het lekker douchen na het sporten kun je goed terecht in Engelbert, de

Over de kantine zijn de sporters meer tevreden. Het meest tevreden zijn respondenten van sportpark Hoogkerk, Het Noorden en De Koepel. Er is sprake

Koepel en West End. Sporters in de Wijert en Coendersborg zijn duidelijk

van een enkele ontevreden respondent. Bij Coendersborg is een meerderheid

minder tevreden.

niet tevreden. We wijzen erop dat hier wel weinig mensen (5) hun kantine
hebben beoordeeld.
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Samenvatting vergelijking sportparken op onderdelen
- De algemene tevredenheid over de sportparken ligt meestal rond de 80%
of hoger.
- Het parkeren van de auto kan eigenlijk alleen goed bij de sportparken
Engelbert, Kardinge en De Koepel.
- Het stallen van de fietsen gaat wat lastiger bij de Esserberg en Het Noorden.
- Sporters/ bezoekers van De Wijert voelen zich wat vaker onveilig op hun
sportpark.
- In Engelbert is men niet tevreden over het sportveld op het park.
- Veel sporters zijn ontevreden over de kleedkamers, met name in De Wijert, Hoogkerk, Coendersborg en Corpus den Hoorn.
- Minder tevreden met de douches zijn respondenten uit Coendersborg, De
Wijert en Corpus den Hoorn.
- In Coendersborg en Corpus den Hoorn is men ook minder tevreden over
de kantine.

16

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

3.3 De sportparken
Atletiekcentrum Stadspark
Het sportpark Atletiekcentrum Stadspark ligt aan de Mulock Houwerlaan. Het
park beschikt over:
•

een 400-meter lange atletiekbaan (6 lanen), één sprintbaan, vier
springbakken, vier werpkooien en een oefenhoek.

Op Atletiekcentrum Stadspark wordt gesport door:
•

Groningen Atletiek, G.S.A.V. Vitalis, GVAV Triathlon, GSTV Tritanium.

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Recentelijk zijn een aantal renovaties en uitbereidingen doorgevoerd op het

Het minst tevreden zijn de sporters over de bereikbaarheid naar het Atletiek-

sportpark:

centrum met het openbaar vervoer, dat was ook al zo in 2017. Wel is men

•
•

tevreden over de ligging van het park, de bereikbaarheid en de mogelijkhe-

Er is LED-verlichting rondom de atletiekbaan geplaatst
Het tribunegebouw is gerenoveerd en verduurzaamd, o.a. PVpanelen.

den tot het stallen van fietsen.
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid:
In de figuur beneden zien we dat het aandeel respondenten dat ‘zeer tevreden’ is met het Atletiekcentrum dit jaar weer iets is toegenomen. Zoals ook
bij de vorige metingen: een hele mooie score.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De hygiëne op het atletiekcentrum is er in 2020 op vooruitgegaan vinden de
respondenten. Iets minder blij zijn ze met de ontwikkelingen op het gebied

Relatief het minst tevreden zijn de sporters met de krachtruimte op het atle-

van verlichting en veiligheid.

tiekcentrum (net als in 2017).

Tevredenheid atletiekbaan (2020)

Tevredenheid atletiekbaan (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Opvallend is de toename in tevredenheid met betrekking tot de kleedkamers
in 2020. Dat geldt vooral voor de onderdelen onderhoud en hygiëne.

Met betrekking tot de kantine zien we geen grote verschillen met 2017. Het
aanbod eten en drinken wordt het minst positief ervaren.

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de ligging, de kwaliteit van de aanwezige velden/banen en de tribune.

•

Negatieve punten: de parkeergelegenheid, de verouderde faciliteiten
(o.a. de kantine en kleedkamers), het gebrek aan een indoorbaan, de
ligging aan de snelweg en de bereikbaarheid.

Atletiekcentrum Stadspark samengevat
-

Algemene tevredenheid: vergelijkbaar met 2017.

-

Bereikbaarheid openbaar vervoer is zeer matig.

-

Hygiëne op het atletiekcentrum is erop vooruitgegaan.

-

Tevredenheid kleedkamer toegenomen, geldt niet voor douches.

20

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Coendersborg
Sportpark Coendersborg ligt aan de Kooiweg 1 in Helpman. Het park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:
•

twee voetbalvelden natuurgras, drie voetbalvelden kunstgras, een
oefenhoek natuurgras en acht beachvolleybalvelden.

Er wordt voetbal en beachvolleybal gespeeld door:
•

V.v. Amicitia, Blauw Geel, Oranje-Nassau, SJO Coendersborg en Beachvolley club Groningen.

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Aan sportpark Coendersborg zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegeSporters die met de auto naar het park komen zijn wat minder en-

voegd:
•

In 2019 vervanging kunstgrasveld

thousiast over de parkeermogelijkheden in Coendersborg. Op

•

In 2020 realisatie kunstgrasveld

overige (algemene) aspecten scoort het park goed.

•

LED-verlichting rondom sportvelden.
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid
Ruim 80% van de sporters is (zeer)tevreden over het sportpark. Zie onderstaande figuur.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

In 2020 wordt veiligheid en hygiëne iets beter beoordeeld dan drie jaar geleden. Verder valt – ook door het lage aantal respondenten – niet zoveel te
zeggen over verschillen met 2017.
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Tevredenheid algemene aspecten (2020)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

De meeste sporters zijn ontevreden over de kleedkamers en de douches van

Over de kantine is men in Coendersborg wat minder enthousiast dan in 2017.

het sportpark Coendersborg (al zijn het wel weinig respondenten die zich

Zoals bij de meeste kantines op sportparken scoort het personeel relatief het

hierover

best.

uitspreken).

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de ligging, de sfeer en de beachvolleybalvelden.

•

Negatieve punten: het onderhoud, de verlichting en het gebrek aan
faciliteiten (kleedkamers, toiletten en kantine).

Coendersborg samengevat
Algemene tevredenheid: toegenomen vergeleken met 2017.
-

Parkeermogelijkheden: matig.

-

Veiligheid en hygiëne beter beoordeeld dan in 2017.

-

Kleedkamers, douches en toiletten kunnen volgens respondenten wel een
verbeterslag gebruiken.
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Corpus den Hoorn

Algemene tevredenheid

Sportpark Corpus den Hoorn ligt aan de Laan Corpus den Hoorn op de

In 2020 hebben 19 sporters en/of bezoekers de enquête ingevuld. Elke drie

nummers 98 – 102. Het park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:
•

jaar lijkt er een kleine afname te zijn van het aandeel ontevreden sporters.

Vier voetbalvelden met natuurgras, twee voetbalvelden met kunstgras, een combiveld rugby/voetbal met kunstgras, een combiveld
americana footbal/voetbal met kunstgras, vier hockeyvelden met
kunstgras, een honkbalveld met natuurgras, twee softbalvelden met
natuurgras, een wielerbaan en een oefenhoek met natuurgras.

De volgende sporten worden beoefend door de onderstaande verenigingen:
•

Voetbal: FC Groningen, GRC Groningen, Groen Geel, COVS en de
Keepersschool Groningen

•

Hockey: GHBS MHC

•

Rugby/ American voetbal: Groningen Giants en Groninger Studenten
Rugby Club

•

Wielrennen: NWVG, GSWV Tandje Hoger en SWNL Groningen

•

Honkbal en softbal: Caribe BSC

•

Er zijn ook een aantal scholen die gebruikmaken van dit sportpark.

Aan sportpark Corpus den Hoorn zijn recentelijk de volgende faciliteiten
toegevoegd en/of werkzaamheden uitgevoerd:
•

In 2017 vervanging hockeyveld

•

In 2017 aanpak entreegebied en parkeerterrein sportpark

•

In 2018 realisatie TopsportZorgCentrum

•

In 2019 bouw nieuwe kleedkamers GHBS

•

In 2020 realisatie nieuw vijfde hockeyveld ten koste van softbalveld

•

In 2020 vervanging hockeyveld

•

LED-verlichting rondom sportvelden

•

Renovatie douche- en kleedgebouw B + D.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Er is weinig verandert in de waardering van sportpark Corpus den Hoorn in
drie jaar tijd. Bereikbaarheid en ligging van het park scoren het hoogst.

De Verlichting van- en de hygiëne op het sportpark oogsten wel wat minder
waardering dan drie jaar geleden.

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De waardering voor de ondergrond (kunst/natuurgras) is wat toegenomen.
Verder zien we weinig substantieel verschil met drie jaar geleden.
Ook in de kleedkamers van Corpus den Hoorn is weinig veranderd, althans
niet in de zin dat het de respondenten van kleur doet verschieten.
Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)
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Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)

Met betrekking tot de hygiëne in de kantine mag er wat de respondenten in
Corpus den Hoorn betreft nog wel wat verbeteren. Voor de rest is men daar
best tevreden met de kantine.
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de kwaliteit van de velden en het groot aantal velden.

•

Negatieve punten: de hygiëne, de staat en het onderhoud van gebouwen, en de verlichting.

Corpus den Hoorn samengevat
Algemene tevredenheid: toegenomen vergeleken met 2017.
-

Op detailniveau zien we weinig verschillen met de meting van 2017.

-

Iets beter beoordeeld: Ondergrond velden.

-

Iets minder beoordeeld: Verlichting sportpark, hygiëne.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Stadspark
Sportpark Stadspark ligt aan de Concourslaan 8. Het park beschikt over:
•

een voetbalveld kunstgras en een oefenveld kunstgras.

Er wordt op het sportpark gevoetbald door:
•

S.C. Stadspark

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Aan sportpark Stadspark zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd
en/ of werkzaamheden uitgevoerd:
•

In 2018 realisatie bootcamptuin

•

In 2019 vervanging kunstgrasveld

•

LED-verlichting rondom sportvelden

De mogelijkheden van het gebruik van het openbaar vervoer naar het sport-

•

Nieuwe traplift inclusief nieuwe buitentrack naar 1e etage kantine.

park Stadspark stemt de respondenten van de enquête nog steeds tot weinig
tevredenheid.

Algemene tevredenheid
In 2020 hebben 23 sporters en/ of bezoekers de enquête ingevuld. In grote
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

lijnen is de tevredenheid omtrent het sportpark hetzelfde gebleven. Je zou
kunnen zeggen dat de groep die ‘zeer tevreden’ is wat is toegenomen.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De gebruikers van het sportpark zijn anno 2020 iets kritischer m.b.t. verlichting, veiligheid en hygiëne.

Opmerkelijk is de toegenomen tevredenheid in 2020 omtrent de ondergrond
(kunstgras/ natuurgras) van het sportveld.

Tevredenheid algemene aspecten (2020)
Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Gemiddeld genomen zijn sporters/ bezoekers iets minder enthousiast over
de kantine van sportpark Stadspark.
Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de ligging, de bereikbaarheid en de kwaliteit van
de velden/banen.

•

Negatieve punten: de kwaliteit van de toegangswegen, de verlichting, de parkeergelegenheid en verouderde kleedkamers.

Stadspark samengevat
Algemene tevredenheid: vergelijkbaar met 2017.
-

Het is lastig om het sportpark te bereiken met het Openbaar vervoer.

-

Anno 2020 zijn de respondenten iets kritischer m.b.t. verlichting, veiligheid en hygiëne.

-

Toegenomen tevredenheid omtrent de ondergrond sportveld.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

De Wijert
Sportpark De Wijert ligt aan het Boutenpad 1. Het park beschikt over de
volgende sportfaciliteiten:
•

één korfbalveld kunstgras, één korfbalveld natuurgras en twee
oefenhoeken gravel.

Er wordt op het sportpark gekorfbald door Nic.
Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het sportpark.
Aan sportpark de Wijert zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd
en /of werkzaamheden uitgevoerd
•

In 2018 vervanging kunstgrasveld korfbal

•

LED-verlichting rondom sportvelden.

Algemene tevredenheid
In 2020 hebben 13 sporters de enquête ingevuld, eigenlijk 2 minder dan de
minimumgrens. Drie jaar geleden waren de sporters niet tevreden over het

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

sportpark. Nu is men opvallend milder.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De verlichting op het sportpark krijgt in 2020 een iets lagere waardering.

Drie jaar geleden waren de respondenten nogal kritisch omtrent de algemene aspecten van het sportpark. In 2020 hebben we beduidend minder
respondenten die het sportpark beoordelen. Wel zijn ze opvallend milder in
hun oordeel.

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

De sporters/ bezoekers zijn in 2020 nog steeds erg ontevreden over de
kleedkamers.

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de kwaliteit van het veld, de ligging en de sfeer

•

Negatieve punten: de staat van de gebouwen (kleedkamers, kantine),
de parkeergelegenheid en de verlichting.

De Wijert samengevat
Algemene tevredenheid: hoger dan in 2017.
-

De algemene tevredenheid is hoger, maar daarbij twee kanttekeningen.
Ten eerste was die algemene tevredenheid in 2017 ook wel erg laag. In
tegenstelling tot 2017 hebben weinig sporters/ bezoekers van De Wijert
de vragenlijst ingevuld.

-

De verlichting op het sportpark wordt niet als optimaal ervaren.

-

De sporters zijn in 2020 nog steeds erg ontevreden over de kleedkamers.
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Esserberg

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Sportpark Esserberg vinden we aan de Rijksstraatweg op nr. 16, vlak bij de
grens tussen Haren en Groningen. Het park beschikt over:
•

vier voetbalvelden met natuurgras, drie voetbalvelden met kunstgras,

een

combiveld

rugby/voetbal

met

kunstgras,

twee

oefenhoeken met natuurgras en drie tennisbanen met gravel.
Op de Esserberg sporten de volgende verenigingen:
•

American voetbal/ rugby: Rugbyclub Groningen

•

Voetbal: Be Quick en v.v. Helpman

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Aan sportpark Esserberg zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd
en /of werkzaamheden uitgevoerd:
• In 2018 realisatie extra toegang vanaf parkeerplaats Maartenscollege

Over het parkeren bij de Esserberg zijn net als in 2017 sporters/ bezoekers
wat minder tevreden.

(P2)
•

In 2019 renovatie natuurgrasveld

•

LED-verlichting rondom sportvelden.

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid
Sportpark Esserberg is in 2020 koploper met betrekking tot het aantal ingevulde enquêtes: 90 stuks, ruim driekwart is (zeer)tevreden over het sportpark
.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

In 2020 zijn de respondenten minder gelukkig met de plek voor toeschouwers op het park. Zeker als we vergelijken met 2017.
Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Als we kijken naar de tevredenheid over de kleedkamers valt op dat de respondenten veel meer dan in 2017 die eigenlijk te klein vinden.

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de ligging, de kwaliteit van bepaalde velden, de
sfeer, de bereikbaarheid en de aanwezigheid van verschillende clubs
(goede samenwerking wordt daarbij vaak genoemd).

•

Negatieve punten: het capaciteitsgebrek (te weinig velden, kleedkamers, toiletten), de parkeergelegenheid, de verlichting en de kwaliteit
van bepaalde velden.

De Esserberg samengevat
De algemene tevredenheid is iets lager in vergelijking met 2017. Deze enquête is door 90 sporters/ bezoekers van De Esserberg ingevuld.
-

Parkeren bij De Esserberg is niet ideaal.

-

De sporters/ bezoekers vinden de kleedkamers op dit sportpark te klein.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Het Noorden
Sportpark Het Noorden ligt aan de Iepenlaan op nummer 89a. Het park beschikt over:
•

drie voetbalvelden met kunstgras.

Op Het Noorden wordt gesport door de volgende voetbalverenigingen:
•

Potetos, VVK en VV Groningen (VVG)

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het sportpark.
Op sportpark het Noorden zijn recentelijk toegevoegd:
•

In 2017 realisatie kunstgrasveld

•

In 2020 herbouw clubgebouw met tribune.

•

LED-verlichting rondom sportvelden

Algemene tevredenheid

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Sportpark het Noorden leverde in 2020 een mooie response op van 47 sporters en/of bezoekers. Het aandeel ‘zeer tevreden’ sporters/ bezoekers lijkt
iedere drie jaar iets toe te nemen en komt nu uit op 47%.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De respondenten zijn in 2020 iets kritischer m.b.t. de hygiëne op het sportpark.
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Tevredenheid algemene aspecten (2020)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

De sporters zijn in 2020 iets minder tevreden over de kleedkamers en de
douches.

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de sfeer, de kwaliteit van de velden en de ligging.

•

Negatieve punten: het onderhoud aan gebouwen/materialen, de hygiëne (zwerfafval, kleedkamers, wc’s) en overlast door hangjeugd.

Het Noorden samengevat
Algemene tevredenheid: flink hoger dan in 2017.
-

De respondenten zijn iets kritischer m.b.t. hygiëne op het sportpark.

-

Sporters zijn iets minder tevreden over de kleedkamers en douches.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Hoogkerk
Sportpark Hoogkerk vinden we aan De Verbetering op nummer 50 en beschikt over:
•

twee voetbalvelden met natuurgras, twee voetbalvelden met kunstgras, een korfbalveld met kunstgras, een combiveld korfbal/voetbal
kunstgras en een natuurijsbaan.

De volgende sporten worden beoefend door de onderstaande verenigingen:
•

Voetbal: HFC 15

•

Korfbalvereniging: k.v. Hoogkerk

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Recentelijk zijn de volgende werkzaamheden op het sportpark verricht:
•

In 2017 realisatie kunstgrasveld

•

In 2018 realisatie extra toegang vanaf parkeerplaats Zuiderweg

•

In 2019 vervanging kunstgrasveld

•

LED-verlichting rondom sportvelden

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid
In 2020 hebben 15 sporters en/of bezoekers van sportpark Hoogkerk de
enquête ingevuld, zij zijn meer tevreden met het park dan de respondenten
uit 2017.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Tevredenheid algemene aspecten (2020)
Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Met betrekking tot de douches is in 2020 een positiever beeld op te tekenen.
Over de grootte van de kleedkamers zijn respondenten dan weer minder
tevreden.
Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de sfeer en de opzet (ruim en overzichtelijk).

•

Negatieve punten: te weinig kleedkamers.

Hoogkerk samengevat
Algemene tevredenheid: flink hoger dan in 2017.
-

Er is meer tevredenheid over de ondergrond van de sportvelden.

-

Sporters zijn iets meer tevreden over de douches, iets minder over de
grootte van de kleedkamers.

-

In Hoogkerk is men ook erg tevreden over de kantine.
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Kardinge

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Het sportpark Kardinge vinden we aan het Koerspad op nummer 25. Het
park beschikt over:
•

vijf voetbalvelden met natuurgras, drie voetbalvelden met kunstgras,
een oefenveld met natuurgras, een korfbalveld met kunstgras en een
oefenhoek met natuurgras.

Op Kardinge sporten de volgende verenigingen:
•

Voetbal v.v. Oosterparkers, GVAV Rapiditas, v.v. DIO en v.v. DIVA 83

•

Korfbal: Korfbalvereniging ROG

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Aan sportpark Kardinge zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd:
•

In 2017 renovatie drie natuurgrasvelden

•

In 2019 vervanging kunstgrasveld

•

LED-verlichting rondom sportvelden
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid
De enquête is in 2020 door 19 sporters/ bezoekers van sportpark Kardinge
ingevuld. De tevredenheid omtrent het park is vergelijkbaar met die van
2017.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)
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Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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De uitstraling van het sportpark wordt in 2020 minder gewaardeerd in vergelijking met 2017.

In 2020 zijn de sporters iets minder tevreden over de ondergrond van de
sportvelden.

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Sporters zijn in 2020 iets kritischer m.b.t. het onderhoud van de kleedkamers.
Het afgelopen jaar is er misschien iets veranderd in de Openingstijden van
de kantine. Sporters/ bezoekers zijn in ieder geval opvallend ontevreden over
deze tijden.
Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de bereikbaarheid, de ligging en de kantine.

•

Negatieve punten: de verlichting, de hygiëne (kleedkamers, douches)
en een te open veld (geen beschutting).

Kardinge samengevat
Algemene tevredenheid: ongeveer gelijk met die van 2017.
-

De uitstraling van het park wordt iets minder hoog aangeslagen dan in
2017.

-

Sporters zijn iets kritischer omtrent het onderhoud van de kleedkamers.
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Engelbert

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Sportpark Engelbert ligt in de dorpskern Engelbert aan de Woldjerspoorweg
op nummer 5a. Dit park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:
•

Een voetbalveld met natuurgras, een oefenveld met natuurgras en
een natuurijsbaan.

•

Op sportpark Engelbert wordt gevoetbald door v.v. Engelbert.

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het sportpark.
Aan sportpark Engelbert zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd
en /of werkzaamheden uitgevoerd:
•

In 2020 renovatie natuugrasveld.

Algemene tevredenheid
In dit onderzoek hebben 27 respondenten hun mening over sportpark Engelbert gegeven. Over de jaren heen worden de respondenten steeds iets
meer tevreden.

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

54

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

De respondenten zijn dit jaar iets minder tevreden over de verlichting.
Sporters zijn in 2020 echt minder tevreden over het sportveld, met name
over de ondergrond en de veldverlichting.
Tevredenheid algemene aspecten (2020)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)
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De respondenten zijn in 2020 tevredener over het onderhoud van de kleedkamers de hygiëne en de douches. Minder blij worden ze van de grootte van
de kleedkamers.
Tevredenheid kantine (2020)
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Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de uitstraling van het park en de gebouwen, de
ligging en de sfeer.

•

Negatieve punten: de kwaliteit van de velden en de verlichting.

Engelbert samengevat
Algemene tevredenheid: ongeveer gelijk met die van 2017.

- Sporters zijn in vergelijking met 2017 minder tevreden over het sportveld,
met name over de ondergrond en de veldverlichting.

- De respondenten zijn in 2020 tevredener over het onderhoud van de
kleedkamers de hygiëne en de douches. Minder blij worden ze van de
grootte van de kleedkamers.

57

Tevredenheid algemene aspecten (2020)

West End
Het adres van sportpark West End is Zilverlaan 10. Dit park beschikt over de
volgende sportfaciliteiten:
•

vijf voetbalvelden natuurgras, twee voetbalvelden kunstgras, vier oefenvelden natuurgras (waarvan drie tijdelijk), drie korfbalvelden
kunstgras en een oefenhoek kunstgras.

Op het sportpark wordt gevoetbald door:
•

Groninger Boys V.V./ Gruno V.V.

•

K. V. Club Brothers

•

Ozw V.V.

•

S.V. Lycurgus

Ook wordt er door een of meerdere scholen gebruikgemaakt van het sportParkeren op het sportpark blijft een heikel punt. Ook in 2020.

park.
Aan sportpark West End zijn recentelijk de volgende faciliteiten toegevoegd
en /of werkzaamheden uitgevoerd:
•

In 2017 renovatie natuurgrasvelden

•

LED-verlichting rondom sportvelden

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Algemene tevredenheid
De enquête is in 2020 door 21 sporters/gebruikers van sportpark West End
ingevuld. Met name het aandeel ‘zeer tevreden’ sporters/ gebruikers is toegenomen.
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Tevredenheid algemene aspecten (2020)

Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Over de verlichting op het sportpark is men in 2020 minder tevreden. Hygiene scoort dit jaar wel beduidend beter.
Tevredenheid algemene aspecten (2017)

Tevredenheid algemene aspecten (2020)
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Tevredenheid kleedkamers (2020)

Tevredenheid kleedkamers (2017)

Over vrijwel alle aspecten die betrekking hebben op kleedkamers zijn de
respondenten dit jaar positiever.

Tevredenheid kantine (2020)

Tevredenheid kantine (2017)
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We hebben de respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd:
•

Positieve punten: de ligging, de samenwerking tussen de verschillende clubs, en de aanwezigheid van kunst-/natuurgrasvelden.

•

Negatieve punten: de parkeergelegenheid, de verlichting en de kwaliteit van de velden.

West End samengevat
Algemene tevredenheid: ongeveer gelijk met die van 2017, wel is het aandeel
‘Zeer tevreden’ gegroeid.
-

Parkeren bij het sportveld blijft lastig.

-

Over de verlichting op het sportpark is men in 2020 minder tevreden.
Hygiëne scoort dit jaar wel beduidend beter.

-

Over vrijwel alle aspecten die betrekking hebben op de kleedkamers zijn
de respondenten dit jaar positiever.
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