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Heemskerk, 12 augustus 2020 
betreft: brandbrief n.a.v. verontrustende berichten over toekomst Drafbaan Stadspark Groningen 

Geacht College, geachte leden van de Gemeenteraad, 

De laatste maanden hebben ons verontrustende berichten bereikt over de toekomst van de Drafbaan Stadspark 
Groningen en daarmee de draf- en rensport in uw stad. De afgelopen jaren hebben de draf- en renbanen in Nederland, 
mede via de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en onze 'Kortebaanbond' zich intensief sterk gemaakt voor 
de paardensport, die moeilijke tijden doormaakt maar –los van de óók nog eens ernstige gevolgen van de coronacrisis– 
het tij lijkt te kunnen keren. De stad Groningen heeft een grote historische betekenis voor de paardensport, niet alleen 
wegens de bijna 100-jarige geschiedenis van het Stadspark, maar ook vanwege de ten minste meer dan 200 jaar oude 
kortebaanhistorie in uw stad. 

De kortebaandraverijen, een specifieke tak van de drafsport die zich afspeelt op (een voor de gelegenheid afgezet deel 
van) de openbare weg, worden algemeen erkend als de 'bakermat van de drafsport' en krijgen in een toenemend aantal 
plaatsen erkenning als immaterieel cultureel erfgoed. Ook in Groningen gaat de 'kortebaan' terug tot zeker het begin 
van de 19e eeuw. Er werd in Groningen jarenlang gedraafd op de 'rijweg buiten de Steentilpoort' (zie afb. 1 in bijlage). 
Deze draverijen mochten zich zelfs in koninklijke belangstelling verheugen, terwijl de Koning bij verhindering voor een 
fraaie bijdrage aan de prijzenkast zorgde aangezien hij "door bezigheden van groot gewigt' niet aanwezig kan zijn, maar 

wel 'een gouden doos, met diamanten en 's Konings naamletter gedecoreerd, en een paar gouden sporen, om tot prijzen 

aan de winners te worden uitgedeeld" toezegde aan de landdrost van het departement (zie afb. 2 in bijlage). 

De kern van de problematiek is dat de draf- en rensport alleen kan voortbestaan bij de gratie van het collectief: de grote 
populariteit van de kortebaandraverijen (waaronder koersen tot wel 10.000 bezoekers) is een geweldige stimulans 
voor de brede drafsport, maar is voor haar professionele deelnemers net zo goed afhankelijk van een voldoende aanbod 
van koersen op de gras- en langebanen. De indrukwekkende groei van de kortebanen, met zeker 260 jaar historie; de 
succesvolle wederopstanding van Victoria Park Wolvega waar sinds jaren internationale premiumkoersen worden 
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verreden; de ambitieuze plannen voor het legendarische Duindigt, de recente redding nog van de Drafbaan Alkmaar én 
het veelbelovende nieuwe bestuur van Drafbaan Groningen – alleen het collectief van al deze factoren in de draf- en 
rensport biedt uitzicht op een florerend (voort)bestaan van de sport én het cultureel erfgoed dat deze vertegenwoordigt. 

Daarom doen wij een dringend beroep op uw College en uw Raad, om in het belang van het voortbestaan van een 
unieke vorm van immaterieel erfgoed, de draf- en rensport op de Drafbaan Groningen én zo mogelijk ook de 
terugkeer van een jaarlijkse kortebaandraverij in de stad Groningen ruimhartig te ondersteunen.  

Zonder uw steun dreigt de sport een belangrijk –misschien wel essentieel– fundament te verliezen, met mogelijk 
rampzalige gevolgen voor de professionele sport, voor de exploitatiekansen van de andere langebanen en grasbanen in 
Nederland, en niet in de laatste plaats voor onze leden: een kleine dertig vrijwilligersorganisaties die verdeeld over 
evenzovele dorpen en steden ieder jaar vele (tien)duizenden liefhebbers naar de zogenaamde kortebaandraverijen 
weten te trekken, met volop aandacht voor dierenwelzijn, veiligheid van deelnemers en publiek en verduurzaming. 

Hoogachtend, 
Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland 


Gerard Post Uiterweer 
voorzitter 
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