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FOCUS DE BEWEGENDE STAD
Aanleggen van nieuwe, uitdagende, innovatieve sport-, speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de 
gemeente Groningen, in samenspraak en op verzoek van inwoners. De openbare ruimte zo inrichten dat 
deze blijft verleiden tot beweging, maar ook door laagdrempelige activiteiten aan te bieden voor jong en 
oud. Daarnaast het uitwisselen van kennis en het geven van advies.

MTB SKILLSPARK 
Samen met bureau Meerstad en enkele initiatiefnemers 
zijn we bezig om een mountainbike Skillspark in 
Meerstad te realiseren. Op dit moment zitten we in de 
uitvoeringsfase. Zodra alle vergunningen rond zijn, wordt 
gestart met de aanleg. 

SAMEN SPELEN 
Met de ondertekening van het Samenspeelakkoord 
in maart jl. hebben we de belofte gedaan om drie 
Samenspeelplekken te realiseren in de periode 2022-
2024. Deze plekken moeten geschikt zijn voor alle 
kinderen, met of zonder beperking. In 2023 willen we 
de speeltuin in het Stadspark zo optimaliseren dat deze 
voldoet aan de eisen van een Samenspeelplek. Hiervoor 
is tijdens de Nationale Sportweek een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij kinderen met een beperking de 
speelplek hebben beoordeeld. Ook de beweegcoach 
inclusief sport en bewegen en de Werkgroep Toegankelijk 
Groningen zijn hierbij betrokken. 

In het Noorderplantsoen verkennen we of we een tweede 
Samenspeelplek kunnen realiseren. Hierover hebben we 
al een positief gesprek gevoerd met de Parkcommissie. 
Samen met een externe organisatie geven we het proces 
verder vorm. We zijn nog op zoek naar een locatie voor 
een derde Samenspeelpek. Hiervoor liggen in ieder geval 
kansen bij zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. 
Samen met Stadsbeheer kijken we ook naar de 
vervangingsopgaven en of hier kansen liggen. 

Tot slot hebben wij een Samenspeelchecklist ontwikkeld 
die gebruikt kan worden bij de aanleg van kleine en grote 
speelplekken om plekken inclusiever te maken. 

HELPERMAAR

Dit jaar is de sport-, beweeg en speelplek in de wijk 
Helpermaar afgerond. Dit was een initiatief van 
wijkbewoners. Een plek waar basketbal, voetbal, 
hockey en volleybal mogelijk is maar waar ook jongere 
kinderen kunnen spelen op o.a. een trampoline, glijbaan, 
zwerfkeien en een klimtoestel.  In september is deze 
beweegplek feestelijk geopend.

 W E L K O M , 
B E R E I K B A A R , 
B E S P E E L B A A R !

 

   
 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 
  

 

 
 
   

 
   

   
   
   
 

 

  
 
  

   
  

   
  

   
 

   

Een speelplek hoeft 
niet aan alle onderdelen te 
voldoen om een goede en 

leuke samenspeelplek te zijn!

stemvan.groningen.nl
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OPEN GYM 
Na het succes van het project Open Gym in 2021 zijn we 
in 2022 verder gegaan. Vanuit dit project worden allerlei 
gratis beweegactiviteiten aangeboden in de openbare 
ruimte. Inwoners kunnen hier gratis aan deelnemen en 
zich inschrijven via de website: 
www.opengymgroningen.nl. Met het project willen we 
voornamelijk de beginnende, nieuwsgierige inwoner 
uitdagen om mee te doen. Om te laten zien hoeveel 
mooie openbare beweegplekken in de gemeente 
hebben en wat je hier allemaal kan doen. Bij het concept 
betrekken we lokale sportaanbieders. Zij ontvangen 
een vergoeding voor de begeleiding en bieden twaalf 
trainingen aan gedurende twaalf weken. Vorig jaar 
zijn we gestart met een pilot bij de Kardingeberg en 
bij het Trefpunt in Beijum. Dit jaar hebben we Open 
Gym opgestart in de Oosterparkwijk, Zuid, Ten Boer, 
Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk en Haren. Begin 2023 
maken we een evaluatie en een blauwdruk voor de 
gebieden.

BEWEEGVRIENDELIJKE SCHOOLPLEINEN 
Vanuit het budget van het Nationaal Programma 
Onderwijs is 65 K beschikbaar gesteld om schoolpleinen 
aantrekkelijker te maken om te sporten, spelen en 
bewegen. Een uitdagend schoolplein vergroot de kans 
dat kinderen blijven sporten en bewegen. Er zijn dertien 
aanvragen van scholen uit de gemeente Groningen 
ingediend bij de Bewegende Stad zoals een bijdrage 
voor pleinstickers, basketbalpalen, markeringen en 
klimtoestellen.  
 

URBAN SPORTS 
Sinds vorig jaar zetten we als Bewegende Stad vol in op de ontwikkeling van Urban Sports voorzieningen, 
activiteiten en beleid. 

URBAN SPORTS EVENT 2022 
Net als in 2021 is dit jaar tijdens de Nationale Sportweek 
een Urban Sports Event georganiseerd. Vorig jaar in het 
Stadspark en dit jaar bij de Kardingeberg. Dit jaar is het 
evenement georganiseerd door de Groningse Urban 
Scene zelf, met. Noordstaat (voorheen Urban House 
Groningen) als projectleider. Zij staan goed in contact 
met de verschillende Urban Sports communities en 
hebben ervaring met vergelijkbare evenementen. Veel 
mensen hebben kennis kunnen maken met de Urban 
Sports. Vanuit het corona herstelplan zijn hiervoor 
middelen beschikbaar gesteld. 

URBAN ACTIVITEITEN TIJDENS LET’S GRO
Ook hebben er verschillende Urban activiteiten tijdens 
Let’s Gro plaatsgevonden, zoals demo’s, clinics en een 
paneldiscussie met de Urban Scene over de toekomst 
van Urban Sports in Groningen. 

SKATEPARKEN STADSPARK, HAREN, HELPERZOOM
In 2023 wordt de eerste helft van het stedelijk skatepark 
in het Stadspark aangelegd. Daarnaast zijn er dit jaar 
voorbereidingen getroffen om nieuwe skateparken in 
Haren en aan de Helperzoom te realiseren. 

FREERUNNING PARCOURS
In samenwerking met de freerunners is een geschikte 
locatie gevonden voor een freerunning parcours in het 
stationsgebied. Projectleiders van Stadsontwikkeling 
zochten een tijdelijke invulling (7-10 jaar) voor deze 
locatie. Beide partijen konden zich vinden in de 
invulling van de tijdelijke locatie. Er is een eerste 
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is zo gemaakt dat deze 
multifunctioneel is en waarbij we kijken of de elementen 
na de tijdelijkheid verplaatst en hergebruikt kunnen 
worden.  Ook SPOT krijgt in dit gebied een tijdelijke 
plek en door de multifunctionele insteek kan SPOT de 
elementen gebruiken voor kleine evenementen en 
bijeenkomsten. 

URBAN SPORTS AGENDA
In 2023 gaan we bovendien een Urban Sports agenda 
opstellen met een visie op Urban Sports voor de 
komende jaren. De Groningse Urban Scene wordt hier 
nauw bij betrokken.

URBAN SPORTS  
is een verzamelnaam voor sporten die op straat worden 
beoefend en waar bepaalde sportmotieven (zoals 
ontspanning/uitdaging), lifestyle en identiteit bij horen. 
Voorbeelden hiervan zijn skaten, freerunning 
en BMX. Uniek hierbij is dat het niet
alleen om sport gaat, maar om 
manier van leven, bewegen een
en ontmoeten die een nieuwe
jonge doelgroep aanspreekt 
die anders buiten beeld blijft.  
Urban Sports draagt zo bij aan het in 
beweging krijgen van een uitdagende 
doelgroep. Ongeacht leeftijd, 
achtergrond, etniciteit en inkomen 
stimuleert Urban Sports bovendien 
ontmoeting en verbinding. 

http://www.opengymgroningen.nl


SPORTCONTRAINER 
In 2022 stond de Sportcontrainer in het teken van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. De Sportcontrainer is 
geplaatst bij het voormalig Formule 1-hotel,  bij het voormalig Nescio-hotel in Haren voor opvang Oekraïners, aan het 
Damsterdiep (crisisnoodopvang Ter Apel) en in Onnen. 
 
HAREN 
In Haren wordt bij zorgboerderij de Mikkelhorst gewerkt aan een multifunctionele beweegplek met een skatepark 
en beweegplek. Dit is een uitwerking van het participatietraject de Groene Parel. Er wordt samengewerkt met 
verschillende leveranciers om tot een ontwerp te komen dat aan de wensen van inwoners voldoet.
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