Drafbaan in Groningen heeft een Toekomst!
Ik ben hier namens het bestuur van de drafbaan in Alkmaar.
Een baan met heel veel overeenkomsten tot de baan in Groningen.
Net als Groningen zit de baan in Alkmaar weer in de lift!
Citaten dat de drafbanen in Nederland niet meer levensvatbaar zijn wil ik graag naar het
land der fabelen verwijzen.
Zo heeft er in Alkmaar een aantal jaar geleden een renaissance plaatsgevonden. Een
gemeleerd bestuur van jonge en ervarene liefhebbers hebben de baan weer een toekomst
gegeven. Met een doelstelling, een meerjarig strategisch plan en een gezonde begroting is
de cirkel naar boven weer gevonden. Elke koersdag is nu een festiviteit geworden met naast
de draverijen veel aandacht voor kinderen, jongeren, ereprijzen, een restaurant met heerlijk
a la carte eten, een sponsorhome met lopend buffet en veel aandacht op social media. De
regionale media is zeer enthousiast. Elke koersdag zijn er diverse mediabedrijven die
opnames en reportages willen maken van deze unieke tak van sportbeleving. Nergens in de
wereld is er een sport te vinden waar op één dag dames tegen heren, amateurs tegen
professionals, de wereldkampioen tegen de lokale hoefsmid, tegen elkaar strijden. De sport
is hiermee uniek!
Ons contact met de gemeente is zeer positief. Wij merken aan alles dat de gemeente
Alkmaar achter de drafbaan staat. Ook tijdens de corona periode hebben zij er alles aan
gedaan om ons te ondersteunen. Onlangs hebben wij samen met het Noordwest-Ziekenhuis
een langjarig contract afgesloten om auto’s van het ziekenhuispersoneel te laten parkeren
op ons terrein. Dit tot groot genoegen van de gemeente omdat hierdoor het
parkeerprobleem verbeterd wordt. VVE’s van appartementencomplexen rondom de baan
houden hun vergaderingen op onze accommodatie. Modellenbureaus zijn bij ons tijdens de
koersdagen veelvuldig te gast omdat de locatie uniek is om te filmen. Daarnaast zijn wij nu
in goed contact met de gemeente om onze horeca vergunning uit te breiden. Meerdere
evenementen bureaus staan in de startblokken, om na de corona tijd, evenementen te
organiseren op ons terrein. Al deze bureau’s zijn eenstemmig: een drafbaan locatie is perfect
om evenementen te organiseren. Het tribune gedeelte wordt als groot voordeel beschouwd.
(hier kunnen bijvoorbeeld VIP gedeeltes gecreëerd worden) en de sintelbaan wordt eerder
als voordeel dan als nadeel beschouwd. Het is een perfecte ‘aorta’ qua infrastructuur: als
toegangsweg, ontsluiting of parkeerplaats. Zelfs kermissen die momenteel in binnensteden
een probleem vormen, zijn perfect te organiseren op de drafbaan: alle attracties worden
geplaats rondom op de sintelbaan, en een eenrichtingsweg met goede ontsluiting is
gegarandeerd.

Sport en evenementen versterken zich juist op een drafbaan!! En waarom
zouden er in de komende jaren, die voor overheden en burgers financieel niet
makkelijk gaan worden in verband met de economische gevolgen van corona,
grote investeringen geplaatst moeten worden om nieuwe
evenemententerreinen te gaan bouwen. Totaal onnodig! Zoals gezegd,

organisatiebureaus en festival organisatoren zien in Alkmaar alleen maar
synergieën met de drafbaan!!
Met het enthousiaste bestuur van Groningen, met een mix van jonge en ervaren
bestuurders, heeft de baan in Groningen met al zijn mogelijkheden, net als in Alkmaar, een
prachtige toekomst in het verschiet!

