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Groningen, 17 januari 2014 
Betreft: realisatie turnhal Europapark 
 
Geachte fractie,  
 
Met deze brief wil ik het plan van het nieuw te bouwen sportcomplex op het Europapark onder de 
aandacht brengen. Als vertegenwoordiger van de Groninger turnverenigingen heb ik afgelopen jaar 
regelmatig contact gehad met de gemeente en het Noorderpoort College. Wij als Groninger 
turnverenigingen maken ons al jaren sterk voor de realisering van een geschikte turnaccommodatie in 
de stad Groningen. Het wekt grote bevreemding dat in de stad van de Olympisch- en wereldkampioen 
turnen aan rek, Epke Zonderland, een hal voor topturnen ontbreekt. Op dit moment zijn we nauw 
betrokken bij de plannen voor de bouw van een permanent ingerichte turnhal als onderdeel van het 
mogelijk te realiseren sportcomplex op het Europapark. 
In een aantal gesprekken met de verenigingen is de gemeente overtuigd geraakt van het belang van 
de bouw van een volwaardige turnhal in Groningen. De afmetingen van een volwaardige turnhal zijn 
18 bij 29 m waarbij het belangrijkste onderdeel, een verende vloer, permanent kan blijven liggen. 
Hieronder volgen de door ons aangedragen argumenten voor de noodzaak van een volwaardige 
turnhal en de kans van slagen door de samenwerking met de gemeente en het Noorderpoort.  
 
Verantwoord turnen 
Zowel vanuit de KNGU als de politiek wordt er op aangedrongen om kinderen op een gezonde en 
verantwoorde manier te laten sporten. Blessurepreventie vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Het 
meest cruciale onderdeel voor de basis van acrogymnastiek, heren- en damesturnen is een verende 
vloer, die volgens de landelijke (wedstrijd)norm een afmeting heeft van 14 bij 14 m. Samen met 
valkuilen, matten en andere zachte materialen in de turnhal is een veilige turnomgeving gewaarborgd. 
Dat maakt de accommodatie ook zeer geschikt voor MBO, HBO en universitaire sportopleidingen.   
Het voorstel van een permanent ingerichte turnhal sluit ook aan bij de vernieuwde Arboregels en bij de 
algemeen geldende maatschappelijke normen voor een turnaccommodatie. 
 
Groningen City of Talent 
De gemeente Groningen wil als 'City of Talent' meer topsporttalenten ontdekken en laten presteren op 
topniveau met als doel een hoger aantal Groninger talenten in de stad. Dit is het uitgangspunt van de 
topsportnota 2013-2020 van de gemeente. De turntalenten zijn er in Groningen (twee jongens volgen 
reeds het Olympisch Jeugd Traject dat moet leiden tot Olympische deelname in 2020), maar die zijn 
voor de training aangewezen op Leek of Heerenveen. Vanwege beperkte mogelijkheden te trainen, 
wordt turntalent gedemotiveerd omdat zij het landelijk moeten opnemen tegen talenten die wel dicht 
bij huis kunnen trainen in een ideale accommodatie. Epke Zonderland wordt genoemd als turntalent 
van de stad maar voor zijn trainingen wijkt hij uit naar Heerenveen. Zijn Olympische prestatie heeft 
een positieve invloed op de turnsport in het Noorden. Daarom is dit het ideale moment de handen 
ineen te slaan en samen met het Noorderpoort een turnhal te realiseren. 
Wij als enthousiaste Groninger gymverenigingen willen een bijdrage leveren door de avond- en 
weekenduren af te nemen om de exploitatie rendabel te maken.  
 
Exploitatie 
Een volwaardige turnhal als onderdeel van een groter sportcomplex maakt exploitatie mogelijk omdat: 
• kleed- en douchfaciliteiten kunnen worden gedeeld; 
• dubbele bezetting mogelijk is, ook door twee gymverenigingen, wat de kosten voor de gebruiker 

draaglijk maakt; 
• het een aanzuigende werking heeft op gymverenigingen in omliggende dorpen, die anders de zaal 

links zouden laten liggen ten gunste van wel volwaardige accommodaties in Leek en Heerenveen 
(als er al ruimte is); 

• de overige hallen in het sportcomplex altijd beschikbaar zijn voor verhuur.  
 
 
 



Kennis delen 
Een volwaardige turnhal maakt kennisoverdracht tussen verenigingen mogelijk door gezamenlijke 
trainingen. Ook wordt het mogelijk bondstrainingen, die regelmatig door de ‘coach van het jaar’ Daniel 
Knibbeler worden gegeven, in Groningen te organiseren waardoor kennis van trainers gedeeld en 
uitgebreid kan worden. Zo ontstaat een unieke win-win situatie. 
 
Conclusie 
Een permanent ingerichte turnhal biedt Groninger turntalenten de kans zich in een verantwoorde 
omgeving te ontwikkelen waardoor zij zich op landelijk topniveau kunnen meten met de concurrentie. 
Bovendien geeft het trainers en stagiaires de kans meer samen te werken met trainers van andere 
verenigingen waardoor kennis gedeeld en vergroot kan worden. Exploitatie van een dergelijke hal is 
alleen mogelijk als de hal onderdeel uitmaakt van een groter sportcomplex en het qua afmeting groot 
genoeg is voor een verende vloer.  
Een sportstad als Groningen met de Olympisch- en wereldkampioen rekturnen in huis plaatst zich met 
een volwaardige turnaccommodatie definitief op de kaart. 
 
Bovenstaande argumenten tonen aan dat we deze kans niet aan ons voorbij moeten laten gaan. Heeft 
u vragen of stelt u prijs op mondelinge toelichting van de argumenten, dan ben ik graag bereid 
daaraan gehoor te geven. 
Namens de gezamenlijke turnverenigingen van Groningen teken ik, 
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Ondersteunende Groninger gymnastiekverenigingen: 
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GV Olympia 
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