
Aan de Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Groningen, 16 januari 2014 

Geachte raadsleden,  

Aangaande het te nemen besluit betreffende de sportparkvernieuwing Corpus den Hoorn 

brengen  wij als G.V. Groen Geel en GRC Groningen het volgende onder uw aandacht. 

In een open brief, gedateerd 15 juli jongstleden hebben wij reeds aangegeven enthousiast te 

zijn over de potentiële mogelijkheden die de komst van FC Groningen naar het sportpark 

Corpus de huidige gebruikers biedt. Hierbij hebben wij echter wel aangegeven dat ten einde 

de mogelijkheden ten volle te kunnen benutten er aan enkele voorwaarden dient te worden 

voldaan. 

Het document dat u voor zich heeft, vermeldt bij punt I dat de “wedstrijd en 

trainingscapaciteit voor breedtesport wordt uitgebreid”.  Achter dit uitgangpunt staan wij als 

breedtesportverenigingen volledig. Zowel GRC als Groen Geel groeien al jaren en hebben 

behoefte aan meer trainings- en wedstrijdcapaciteit. 

Om daadwerkelijk deze uitbreiding van capaciteit voor de breedtesport te kunnen benutten 

dient ons inziens aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

-  FC Groningen dient af te zien van de recente eis om van veld 7 (huidig hoofdveld van 

Groen Geel) een exclusief veld voor FC Groningen te maken. Tijdens meerdere 

overleg momenten tussen gemeente en breedtesportverenigingen werd in de 

rekenschema’s ervan uitgegaan dat veld 7 door de week vanaf 18.00 uur beschikbaar 

zou komen voor de breedtesport en op zaterdagen vanaf 12.30 uur.  

Toelichting: wanneer veld 7 exclusief beschikbaar is voor FC Groningen blijven er 

twee kunstgraswedstrijdvelden en een grasveld over voor twee amateurverenigingen 

met  in totaal 40 teams. Dit is minder capaciteit dan in de huidige situatie, waar we 

de beschikking hebben over twee kunstgrasvelden, drie grasvelden en deels het 

gebruik van een vierde grasveld.  Het is onmogelijk om dan alle wedstrijden in te 

plannen. Verder neemt dan ook de trainingscapaciteit niet noemenswaardig toe, 

terwijl hieraan wel degelijk behoefte is op sportpark Corpus den Hoorn. 

- Veld 4, het beoogde multifunctionele veld achter de kantine van GRC wordt 

aangelegd voor de sporten Rugby, American Football en voetbal. Een schitterend 

idee en prijzenswaardig initiatief. Geen van de drie sportbonden gaat echter akkoord 

met een multifunctionele belijning voor officiële wedstrijden. Dit veld wordt echter 

meegeteld in de schema’s van de wedstrijdindelingen. Het is noodzakelijk dat 

hiervoor een passende oplossing wordt bedacht. Te denken valt aan het aanvragen 

van dispensatie bij de drie bonden.  



In andere gemeenten met multifunctionele kunstgrasvelden hebben 

voetbalverenigingen geen dispensatie van de KNVB gekregen. Tot hierover meer 

duidelijkheid is kan dit veld niet worden meegenomen in de wedstrijdplanning en is 

er dus feitelijk geen sprake van uitbreiding van de wedstrijdcapaciteit.  

- De kleedruimtes op het sportpark voldoen met ingang van volgend jaar niet aan de 

normen die de bonden en de gemeente zelf stelt op gebied van: hoeveelheid (te 

weinig), omvang (te kleine kleedkamers) en veiligheid (legionella en schimmel). Ons 

verzoek aan de gemeente is om z.s.m. in overleg met de clubs met concrete plannen 

te komen om de kleedkameraccommodatie te verbeteren.  

Wanneer bovenstaande voorwaarden zijn gerealiseerd, kunnen we straks op Corpus met 

recht en trots spreken van het mooiste en meest diverse sportpark van Groningen. Een park 

waar breedte en topsport elkaar ontmoeten en versterken.  

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of polshoogte willen nemen op 

het sportpark zelf, dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met: 

Boike Teunissen      Ger van Gelder 

Voorzitter G.V. Groen Geel     Bestuurslid Algemene Zaken 

        GRC Groningen 

boiketeunissen@hotmail.com    info@grcgroningen.nl 

06-43028612       06 -50221321 
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