
U wedt op het verkeerde paard! 

Geachte leden van de raadscommissie, 

U wedt op het verkeerde paard als u instemt met het voorstel om de huurovereenkomst met de 

Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen met ingang van 2021 op te zeggen en de 

drafbaan te ontwikkelen tot louter evenemententerrein.  

Aangezien ik al 55 jaar de Groninger drafbaan bezoek waarvan 46 jaar als verslaggever voor het blad 

Draf- en Rensport, pretendeer ik verstand te hebben van “wedden op het verkeerde paard”. Dat kan 

in dit geval grote financiële risico’s voor de stad betekenen en als registeraccountant vind ik dat 

zorgelijk.  

In het raadsvoorstel wordt gekozen voor het beëindigen van de drafsport en het aangaan van een 

nieuw avontuur met ongewisse afloop. Juist in het “Corona tijdperk” zou je dat niet moeten willen. 

Het is treurig dat er een einde komt aan 134 jaar drafsport in Groningen en de sport de kans wordt 

ontnomen om in 2023 te vieren dat er 100 jaar in het stadspark gedraafd wordt. Historisch besef 

ontbreekt bij het College. Een Koninklijke vereniging verdient beter. Nu lijkt het er sterk op dat een 

wat ongelukkig geformuleerd verzoek aan het begin van dit jaar om de jurybaan te repareren als stok 

wordt gebruikt om “af te rekenen” met de drafsport.  

In mijn vergeefse zoektocht naar het legaat van Jan Evert Scholten kwam ik in vele stukken tegen dat 

het stadspark een park voor allen moest zijn met een belangrijke plaats voor drafbaan, atletiekbaan 

en paviljoen. Mojo zag in 2000 kansen om concerten te combineren met drafsport. Waarom zou dat 

nu niet meer kunnen.  Met een paar vage argumenten als hoge onderhoudskosten en een 

jurygebouwtje dat in de weg zou staan, wordt nu zonder gedegen onderzoek geconcludeerd dat de 

drafsport moet verdwijnen. Wat treurig is, dat in het raadsvoorstel wordt gezwegen over de sterk 

verbeterde bezoek- en omzetcijfers tijdens het drafseizoen 2019. Verzwijgt de gemeente die cijfers 

bewust? 

Het college kiest voor fors investeren in de wereld van “Drank, drugs en Rock en roll” waar heel 

andere entreeprijzen worden geheven dan voor een middagje drafsport. Steeds wordt de drafsport 

als kostenpost aangewezen, maar ik betwijfel of de andere activiteiten de laatste jaren winstgevend 

waren. Hoewel ik niet tegen concerten ben, moet de raad oog hebben voor de neveneffecten. Er is in 

het verleden niet voor niets een nota “Feesten in balans” opgesteld. Binnen het college wordt 

gedroomd van het meest groene festivalterrein van Nederland, maar als ik na een groot evenement 

de volgende morgen ging hardlopen in het stadspark dan zag ik een gigantische hoop afval. Daar was 

niets groens aan.  

Ik verzoek u om: 

• De Huurovereenkomst niet op te zeggen en meerdere ijzers in het vuur te houden 

• De gemeente op te dragen om van “100 jaar draven in het stadspark” in 2023 een feest te 

maken 

• De komende jaren evenementen en drafsport te combineren zonder grote financiële risico’s 

en milieuoverlast. 

Henri van Voorn 

 


