
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Twee keer per jaar informeren wij  u over de voortgang van het 

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 – 2020. Deze keer doen we dat 

met de focus op de ontwikkelingen van het programma ‘de Bewegende Stad’.  

 

In een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving staan sporten, spelen, 

bewegen en ontmoeten centraal. Ze hebben een belangrijke plek in onze 

samenleving. De fysieke inrichting van onze omgeving is van grote invloed 

op het beweeggedrag van mensen. De openbare ruimte in Groningen is dan 

ook onze grootste sport- en beweegaccommodatie. We zetten ons in voor een 

gezonde bevolking in een gezonde stad en gezonde dorpen. In de praktijk zien 

we dat mensen steeds meer gebruik maken van de openbare ruimte om te 

ontmoeten, sporten, bewegen en te spelen. Dat hier vraag naar is, blijkt wel 

uit het grote aantal burgerinitiatieven die ontstaan op dit gebied.  

 

Activering 

De afgelopen jaren hebben we, vanuit een breed draagvlak, mooie 

beweegplekken opgeleverd om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het 

ontwerpen en realiseren van de fysieke beweegplekken in de openbare ruimte 

is een belangrijke doelstelling, maar de afgelopen jaren hebben we gemerkt 

dat activering minstens zo belangrijk is om mensen te verleiden om in 

beweging te komen. Met activering doelen we op het aanbieden van 

structurele activiteiten en begeleiding. Tijdens de realisatie van nieuwe 

beweegplekken hebben we hier al aandacht voor door in gezamenlijkheid met 

de projectgroep een activeringsplan op te stellen. We merken dat het na de 

realisatie van een project noodzakelijk is hier aandacht aan te blijven 

besteden. Wanneer evenementen, groot of klein, georganiseerd worden op 
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Afbeelding 1: de SportContrainer 

Afbeelding 1: beweegplek ‘Het Verzet Je’ 

Afbeelding 2: beweegplek Oosterkade 

een plek, brengt dit mensen in beweging en maakt dit de beweegplek 

tegelijkertijd bekender en zichtbaarder.  

 

Waar dit bij het ene project vanzelf 

gaat, vraagt dit bij de andere plek 

meer aandacht. Het 

multifunctionele basketbalveld ‘Het 

Verzet Je’ in Laanhuizen bedient 

vlak na de opening al een grote 

doelgroep. Het Verzet Je heeft zijn 

eigen ‘whatsappgroep’ en een 

‘facebookgroep’ waarin mensen 

elkaar ontmoeten en afspreken om 

samen te sporten. De beweegplek 

Oosterkade wordt ook veelvuldig 

gebruikt en is een echte trekpleister, 

mede dankzij de opvallende locatie 

in de binnenstad aan de haven. In 

Vinkhuizen zien we dat, ondanks 

het intensieve participatietraject, 

het gebruik van de beweegplek 

Diamantpark achterblijft. Ook is 

hier sprake van vandalisme. Op 

basis van deze bevindingen richten 

we ons in 2019 en 2020 op de 

activering van reeds opgeleverde 

plekken. Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door een subsidie van de Provincie Groningen. 

 

SportContrainer 

De SportContrainer is een voorbeeld van een succesvol instrument waar het 

gaat over activatie en over een flexibele inrichting van de openbare ruimte. 

De SportContrainer is een mix van een sporttoestel en een 

(buiten)sportaccommodatie met een bergruimte. In de bergruimte zijn kleine 

sport- en spelmaterialen te vinden zoals gewichten, ballen, touwen, ladder, 

boksbal. Dit stelt gebruikers in staat om uitdagende lessen in de buitenlucht 

aan te bieden.  
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De SportContrainer is verplaatsbaar en heeft op diverse locaties in de 

gemeente gestaan. In wijken, bij scholen, in Het Poortje, Haren, Meerstad, op 

het Bevrijdingsfestival, in Onnen en op de Grote Markt. De SportContrainer 

is een groot succes. Jong en oud worden uitgedaagd in beweging te komen en 

elkaar te ontmoeten. Behoeftes zijn gepeild en nieuwe burgerinitiatieven zijn 

ontstaan. Buren zijn nader tot elkaar gekomen en kinderen hebben veel 

plezier gehad.  

 

Opgeleverde plekken 2019 

Het afgelopen jaar hebben we, tijdens de Nationale Sportweek, de 

discgolfcourse in het Stadspark en een beweegplek aan het Hoornse Meer 

geopend. De plek aan het Hoornse Meer heeft de naam “Bewegen en Meer” 

gekregen en is tot stand gekomen in cofinanciering met het Best Western 

Hotel en in nauwe samenwerking met de wijk, het gebiedsteam, het WIJ team 

en ondernemers. Activering is hier geborgd door goede afspraken te maken 

met betrokkenen uit de wijk. Zo wordt er wekelijks een succesvol 

beweeguurtje voor senioren georganiseerd, met een koffiemoment nadien.  

 

Lopende projecten 

Op dit moment werken we aan de voet van de Kardingerberg aan een 

fitheidsplek en upgrade van de skatebaan, wederom in nauwe samenwerking 

met eindgebruikers, inwoners, ondernemers en verenigingen in de omgeving. 

Samen met een groep mountainbikers zijn we in Meerstad plannen aan het 

maken voor het realiseren van een Skillspark+, een skillspark met een korte 

mountainbikeroute er aan vast. Bij het Alfa-college, locatie Kluiverboom, 

werken we mee aan de inrichting van een sportief schoolplein waar de lessen 

bewegingsonderwijs worden gegeven, maar waarvan de buurt ook gebruik 

kan maken. In Ten Boer werken we samen met diverse partijen zoals 

Dorpsbelangen, het WIJ- en gebiedsteam, Staatsbosbeheer, de 

buurtsportcoach BSlim, Sportrecreade, Bootcamp Noord, Sportschool Arobus 

en sportcoach Vitaal Plus, om een beweegplek te realiseren. Er zijn financiën 

beschikbaar gesteld door Dorpsbelangen, de NAM en een subsidie van de 

Provincie Groningen. Het concept ontwerp is af en er er wordt gezocht naar 

een geschikte locatie. We streven ernaar deze plek in de zomer van 2020 op te 

leveren. Tot slot is er een project in de nieuwbouwwijk Helpermaar opgestart. 

De SportContrainer heeft hier gestaan om de behoefte in de buurt te peilen. 

Ontmoeten en bewegen waren twee centrale thema’s die door de bewoners 

belangrijk werden gevonden. We streven ernaar in 2020 een beweeg- en 

ontmoetingsplek op te leveren in de wijk. 

 

Handleiding: sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen 

De openbare ruimte blijft de komende jaren een kansrijk instrument om meer 

mensen te inspireren om te gaan sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. Om 

de beperkte, beschikbare openbare ruimte de komende jaren optimaal te 

kunnen benutten, moeten we binnen onze gemeente nog nauwer 
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samenwerken. Om dit te doen hebben we een handleiding ontwikkeld1. Deze 

handleiding is een praktisch hulpmiddel voor ontwerp, activering en 

participatie in de openbare ruimte. Er komen tal van voorbeelden naar voren 

van succesvolle beweegplekken in de openbare ruimte. De handleiding is 

ontwikkeld voor intern gebruik en kan ook als inspiratiebron dienen voor 

burgers of externe partijen.  

 

De handleiding is tot stand gekomen op basis van een trendanalyse, 

interviews met besluitvormers en belanghebbenden, een analyse van de 

gebouwde omgeving en universele ontwerprichtlijnen. Het omschrijft 

elementen die levendige en succesvolle openbare ruimtes creëren. Met de 

handleiding brengen we in beeld hoe we in gezamenlijkheid keuzes maken 

om te komen tot kwalitatief goede sport-, speel-, beweeg- en 

ontmoetingsplekken. 

 

Multifunctionaliteit en flexibiliteit in ontwerp maken onze gemeente 

toekomstbestendig en duurzaam. Kleine aanpassingen kunnen al grote 

effecten hebben op de gebruiksvriendelijkheid. Zo kan het plaatsen van een 

bankje op een strategische plek deuren openen voor mensen die slechter ter 

been zijn of bootcampers die gebruik maken van verhogingen.  

 

Samen blijven we werken aan een sportieve, aantrekkelijke, 

beweegvriendelijke en gezonde omgeving. Aan een gemeente waarin 

iedereen meedoet. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

                                                 
1 In bijlage 1 is deze handleiding terug te vinden. 


