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Geachte heer, mevrouw. 

In uw motie "Sportief inrichten openbare ruimte", aangenomen op 24 
november 2010, verzocht u ons te onderzoeken of in het Noorderplantsoen, 
het Stadspark, de Zemike Campus en de Hoomsemeer loop- en wandelroutes 
kunnen worden ingericht. In deze brief informeren wij u over de ontwikkeling 
van de loop- en wandelroutes. Wij verontschuldigen ons voor het feit dat het 
lang heeft geduurd voordat wij u hierover hebben geinformeerd. 

In het voorjaar van 2013 bieden wij u onze visie "kaders voor een sportieve 
inrichting" aan. In de visie betrekken we de openbare speel- en 
sportvoorzieningen, de speeltuinen, de schoolpleinen en de sportparken. 
Loop- en wandelroutes zijn een goede aanvuUing op de al bestaande 
recreatieve functie van de parken en plantsoenen. 

Naar aanleiding van de raadvragen van 16 oktober 2012 betreffende "Gym in 
the park" kunnen wij u mededelen dat ook het plaatsen van outdoor gyms 
goed past in de ambitie om de openbare ruimte sportiever te maken. Outdoor 
fitnesslocaties zijn onderwerp in onze visie "kaders voor een sportieve 
inrichting". 

Resultaat 
We hebben de mogelijkheden voor loop- en wandelroutes in het 
Noorderplantsoen, het Stadspark, de Zemike Campus en de Hoomsemeer 
onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek is in zowel het 
Noorderplantsoen als het Stadspark een loop- en wandelroute ontwikkeld. Op 
deze manier wordt aan Stadjers en toeristen een laagdrempelige mogelijkheid 
geboden om te bewegen. Wij informeren u in deze brief over de uitvoering 
van uw motie. 
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Onderzoek 
Naar aanleiding van de motie "Sportief inrichten openbare mimte" hebben 
wij onderzoek uitgevoerd. De verschillende openbare mimtes zijn beoordeeld 
en er zijn orienterende gesprekken en interviews gehouden met frequente 
gebmikers van de betreffende openbare mimtes. De behoefte aan loop- en 
wandelroutes werd door de gesprekken en interviews bevestigd. Daamaast 
hechten de ondervraagden veel waarde aan goed verlichte paden en routes 
waarbij weinig tot geen contact ontstaat met gemotoriseerd verkeer. Bij het 
ontwikkelen van de loop- en wandelroutes is in eerste instantie uitgegaan van 
de door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) opgestelde 
kwaliteitscriteria (zie bijlage 1). Uitgangspunt bij deze criteria is dat lopers 
hun sport op een veilige manier kurmen beoefenen. 

De routes Noorderplantsoen en Stadspark voldoen aan de KNAU criteria en 
de wensen van de gebmiker. De routes hebben de volgende belangrijke 
eigenschappen: 

• de routes liggen in een natuurrijke omgeving; 
• er is geen of weinig contact met gemotoriseerd verkeer; 
• beide routes hebben een verharde ondergrond; 
• er is een afwisseling in omgeving, van puur natuur tot een meer stadse 

omgeving; 
• beide routes zijn volledig en goed verlicht; 
• beide routes zijn sociaal veilig (geen verlaten stukken in de route); 
• ze zijn redelijk centraal gelegen in de stad (nabijheid van hotels); 
• startpunten (Station Noord & Paterswoldseweg) die beide zeer goed 

per fiets of openbaar vervoer bereikbaar zijn; 
• beide routes hebben een ideale afstand volgens de criteria van de 

KNAU (tussen 2.5 en 5 km). 

Door de minder goede ligging en het ontbreken van verlichting voldoen de 
routes Zemike Campus en Hoomsemeer niet aan alle door de KNAU 
opgestelde kwaliteitscriteria. Lopers kunnen hun sport op deze routes overdag 
op een veilige manier beoefenen, daarom worden voor deze routes wel 
plattegronden gemaakt. Voor Kardinge is reeds een loop- en wandelroute 
beschikbaar (zie bijlage 2). Deze route is geschikt voor hardlopers die trainen 
voor de 4 mijl, maar is ook zeer geschikt als wandelroute. 
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Uitvoering en realisatie 
Onderstaande opsomming geeft het volledige beeld van de uitvoering en 
realisatie van de motie: 

• Voor de routes in het Stadspark en het Noorderplantsoen zijn 
plattegronden gemaakt (zie bijlage 3). Deze plattegronden worden 
verspreid bij Marketing Groningen en verschillende hotels in de stad. 

• Voor de route Zemike Campus en de route Hoomsemeer worden in de 
loop van 2013 plattegronden gemaakt en verspreid. 

• Wij onderzoeken de overige mogelijkheden van promotie van de 
routes voor een breed bereik onder zowel Stadjers als toeristen nog. 
De mogelijkheden voor het verspreiden van de plattegronden worden 
verder uitgezocht. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van 
intemet en social media, dit kan namelijk zorgen voor een breder 
bereik. 

Om de loop- en wandelroutes te voorzien van een officiele KNAU-
certificering en bewegwijzering moet extra worden geinvesteerd. De kosten 
voor certificering, officiele opening en routebordjes zijn €8.000. Wij kiezen 
uit financieel oogpunt voor de minimale variant, namelijk uitsluitend 
plattegronden. 

De kosten voor het ontwerp en afdmkken van de plattegronden zijn maximaal 
€3.000. Voor de uitvoering en realisatie hiervan zijn geen extra middelen 
nodig. Voor dekking van deze incidentele kosten maken wij gebmik van 
bestaande sportmiddelen uit lopende sportstimuleringsprojecten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

,^L] 'U-nA i- 6 H ^ ^ 
de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten) Ruys 



BIJLAGE 1. KNAU Kwaliteitscriteria loop- en wandelroutes 

1. Ligging: 
In of nabij een woonwijk 

- In een aantrekkelijke (zo mogelijk groene en/of waterrijke) omgeving 
Goed bereikbaar per fiets en auto 
Voorzien van diverse opstartplaatsen 

- Indien mogelijk aansluitend aan bijvoorbeeld gemeentehuis, wijkcentrum, 
atletiekaccommodatie of sportpark(en) 

- Niet door grote industrieterreinen 
- Niet door of langs onveilige plekken (tippelzone, dmgspanden, hangplekken enz.) 

2. Verlichting: 
- De gehele route moet voorzien zijn van verlichting (indicatienorm: iedere 25 meter 

een mast van 4 meter hoog) 

3. Begroeiing: 
Vrij van fysiek onveilige begroeiing, van zowel zij- als bovenkant (bijvoorbeeld 
laaghangende takken) 
Vrij van begroeiing die door gebmikers (m/v) als bedreigend/onveilig wordt ervaren 

4. Minimum breedte: 
- Een minimum vrije breedte van 1.5 meter is vereist. Een breedte van 2 meter is 

gewenst. 

5. Ondergrond: 
Verharding 

- Zowel een verharde ondergrond (kunststof, asfalt, bestrating, tegels, schelpen, grind, 
gravel) als een onverharde grond (bijvoorbeeld zand) is mogelijk 
Vlakheid 

- Tegelverhardingen dienen te worden gecontroleerd op vlakheid. Bij afwijkingen van 
de vlakheidnorm dient dit te worden gecorrigeerd 
Het opdmkken van de verhardingen door boomwortels dient te worden gecorrigeerd 
De route mag onder een helling liggen, doch dient voldoende vlak te zijn zodat de 
kans op stmikelen wordt geminimaliseerd 
A/watering 
Een goede afwatering naar de zijkant van de verharding is noodzakelijk zodat geen 
grote plassen op de route voorkomen 
De bermen naast de verharding moeten voldoende waterdoorlatend of-afVoerend zijn 
Stroejheid 

- Bij verharde ondergronden dient het oppervlak voldoende stroef te zijn 

6. Verkeersveiligheid 
Maak zoveel mogelijk gebmik van speciale voorzieningen voor voetgangers 
(bijvoorbeeld trottoirs en wandelpaden) 

- Selecteer een route die zo weinig mogelijk kmist met gemotoriseerd verkeer 
Waar nodig kan van fietspaden en/of woonerven gebmik gemaakt worden 

7. Markering: 
Bij het startpunt van de route moet een informatiebord aanwezig zijn 



De route moet duidelijk gemarkeerd zijn 
- Het informatiebord en de routemarkeringsbordjes moeten worden uitgevoerd in de 

project lay-out 
- Voor het beheer en onderhoud van de routemarkering dient een vaste persoon te 

worden benoemd 

8. Minimale en maximale lengte 
- De Minimale lengte van de route is 2.5 kilometer (een half uur bewegen voor een 

ongeoefende wandelaar) 
De maximale lengte van de route is 5 kilometer. 



BIJLAGE 2. Loop en wandelroute Kardinge 



Bijlage 3. Loop- en wandelroutes Groningen 

routes Groninger 
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