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Inleiding
Geachte college,
Ter aanleiding van de oproep aan de wijken Helpman en de Wijert om tezamen met de gemeente een uitvoeringsparagraaf op te 
stellen voor het “Concept Gebiedsvisie” Gemeente Groningen van 25 oktober betreft Helpman-Noord, willen wij, Stichting Bewe-
gen is Goud, onze reactie geven op de gebiedsvisie Helpman-Noord zoals die door u voor inspraak is neergelegd.
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Aanleiding
Datum-1 december 2021

Geachte college,
Ter aanleiding van de oproep aan de wijken Helpman 
en de Wijert om tezamen met de gemeente een 
uitvoeringsparagraaf op te stellen voor het “Concept 
Gebiedsvisie” Gemeente Groningen van 25 oktober 
betreft Helpman-Noord, met als inleiding:

“Helpman-Noord is een prachtig stukje stad met veel 
historie, verscholen achter de Ring Zuid en tussen de 
Vondellaan en de Hereweg. Het gebied heeft door zijn 
verscholen ligging al jaren een bestaan in betrekkelijke 
anonimiteit. Maar dat is aan verandering onderhevig. 
Want zowel in haar directe omgeving, als in het gebied 
zelf zijn grote ontwikkelingen gaande. De meest 
invloedrijke is zonder twijfel de Aanpak Ring Zuid. 
Zowel de herstructurering van het Julianaplein, als 
de ondertunneling van het Sterrenbos, hebben grote 
gevolgen voor Helpman-Noord.

Maar ook in het gebied zelf gebeurt veel. In de Wijert 
speelt een wijkvernieuwingsopgave en in de kop van 
Helpman vinden meerdere woningbouwontwikkelingen 
plaats. De visie schetst een toekomstperspectief, maar 
heeft bewust nog geen uitvoeringsparagraaf. Deze wil de 
gemeente in overleg met de wijk opstellen.*

Graag willen wij, Stichting Bewegen is Goud, onze reactie 
geven op de gebiedsvisie Helpman Noord zoals die door u 
voor inspraak is neergelegd.
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Zienswijze
Inspraakreactie op Gebiedsvisie Helpman Noord:

Geachte college,

Graag willen wij, Stichting Bewegen is Goud, onze reactie geven op de 
gebiedsvisie Helpman Noord zoals die door u voor inspraak is neergelegd.

Wat ons verbaasde was dat bij de ontwikkeling van het sportpark de Wijert 
er totaal niet iets nieuws wordt gebouwd voor sportverenigingen en 
bewoners van de zuidelijke wijken als het gaat over sportaccommodaties. 
In uw visie hebt u het alleen over wat gemeente en woningcorporaties 
belangrijk vinden, namelijk het bouwen van woningen, maar wat de 
bewoners daadwerkelijk willen, komen we nergens tegen.

Waarom kijkt de gemeente alleen naar Kardinge en het SuikerUnie terrein 
en waarom bekommert men zich niet om de sportaccommodaties in 
de Wijert Noord? De gemeente bestempelde de Wijert Noord [NLA 
Akkoord] als armoedewijk en destijds als 1 van de Vogelaarswijken 
net als de Hoogte. Kan de gemeente hiervoor uitleg geven? Voormalig 
minister Schippers heeft landelijk gezegd dat een sportaccommodatie 
dicht bij huis en op loop- en fietsafstand moet zijn.

De gemeente is al jaren op de hoogte van een tekort aan 
sportaccommodaties en vooral volwaardig openbare sporthallen 
voor de zuidelijke wijken De Wijert, Corpus Den Hoorn, Rivierenbuurt, 
Hoornse Meer, Helpman en Haren. Sporthal de Wijert en de oude 
Alo zijn gesloopt en de Noorderbrug is verouderd. Op de plek van 
sporthal de Wijert staat nu een gymzaal de Wiardt waar leerlingen van 
de Tamarisk baat bij hebben. De Wiardt heeft echter geen kantine en 
tribune en de plafonds zijn te laag voor sporten op hoog niveau. De 
meeste sporthallen zijn aan school verbonden.

Regelmatig hebben we als bewoners bij de gemeente aangekaart bij 
sportpark de Wijert
een volwaardige sporthal te laten bouwen voor alle zuidelijke wijken. 
Bewoners hebben met sportverenigingen geprotesteerd tegen het 
slopen van sporthal de Wijert. Naar aanleiding hiervan hebben bewoners 
als burgerinitiatief de stichting Bewegen is Goud opgericht. Jarenlang 
hebben we onderzoek gedaan naar de behoefte op sportgebied in de 
zuidelijke wijken en zijn tot de conclusie gekomen dat er behoefte is 
naar een volwaardig sporthal.

Sporten en bewegen is heel goed voor lichaam en geest maar ook 
preventief voor de gezondheid. Bewegen is bij uitstek ook een 
mogelijkheid om sociale netwerken/verbindingen te versterken. Dat 
is in de Wijert van groot belang. Sociale netwerken zijn essentieel 
voor een wijk en emotionele gezondheid van de bewoners. Sociale 
netwerken zijn ook belangrijk bij het bestrijden en voorkomen van 
eenzaamheid en van vandalisme. Hoe goed is het om voor een operatie 
en na een operatie te bewegen. Stichting Bewegen is Goud vindt dan 
ook dat er een Multifunctionele Sporthal op sportpark de Wijert moet 
worden gerealiseerd voor de zuidelijke wijken en voor Haren dat nu bij 
Groningen hoort. Door het gemis van sporthal de Wijert moeten vele 
sportverenigingen om te trainen naar Kardinge, Bedum en Hoogkerk. 
Sporten bij de Euroborg is geen optie, daar het overdag gebruikt wordt 
door de Noorderpoort-leerlingen. En bovendien is de Helperzoom 
gevaarlijk voor fietsers en autoverkeer. Ouders hebben niet altijd tijd of 
de mogelijkheid om hun kinderen naar andere stadsdelen te brengen.

Ouderen gaan in de avond de deur niet uit en in de ochtenduren zijn ze 
op hun best voor oefeningen. Bovendien is de vraag of er nog uren open 
zijn om te trainen want na 22 uur wil men echt niet meer trainen. Hoe 
mooi zal het zijn als er op sportpark de Wijert een mooi Multifunctioneel 
sporthal staat omringd door een mooie groene omgeving en mooie 
fiets- en looppaden.

Reactie op blz. 32: –sportveldlocatie– korfbalvereniging Nic bestaat 
100 jaar en hoort thuis in de Wijert en niet dat men naar een blaashal 
in Hoogkerk moet gaan wat veel geld kost. Op blz. 32 wordt alleen 
geschreven over het Gomarus College, er is echter ook nog een Mensing 
Alting College die behoefte heeft aan een sporthal met horeca. Stichting 
Bewegen is Goud heeft een presentatie gedaan bij het Mensing Alting 
College en zij vinden onze Multifunctioneel Sporthal zeer waardevol 
en het voldoet aan hun verwachtingen. Het biedt stageplaatsen en 
leerervaringen. Basketbal vereniging BVG die al jaren voor een volwaardig 
sporthal bij de gemeente pleit, heeft nu geen horeca faciliteiten voor 
hun bezoekers. Zij trainen nu in de sporthal van het Gomarus College 
die geen tribune en kantine heeft.

Naast sportieve activiteiten zullen er veel mogelijkheden zijn voor 
culturele activiteiten in een Multifunctionele Sporthal. De diverse 
bevolkingsgroepen moeten meer met elkaar in contact gebracht 
worden en het MFC de Wijert is aan vernieuwing toe. Wij willen als 
Burgerinitiatief Stichting Bewegen is Goud met de gemeente samen 

onze Multifunctionele Sporthal realiseren in de wijk waar bewoners en 
wijken profijt van hebben. En op die manier de kansarme kinderen en 
jongeren iets moois geven waar zij kunnen trainen, dansen, zingen, aan 
denksport doen, etc.

Tenslotte wil Stichting Bewegen is Goud alle noodzakelijke faciliteiten 
die uit de wijken weggehaald zijn ook in de Multifunctionele Sporthal 
realiseren. Bijvoorbeeld: Ebert, een warmwaterzwembad die goed 
bezocht wordt door vele ouderen. En Laboratorium Certe dat nu uit 
de Vondelflat is verdwenen en een gemis is voor vele bewoners van de 
zuidelijke wijken.

De Wijert verdient een mooi sportcomplex en het is voor de stad 
Groningen ook een aanwinst. We hebben een concept bouwtekening 
klaar zodat gemeenten en derden dit met ons samen kunnen uitwerken 
[Burgerinitiatief]. Bovendien scheelt het de gemeente ook in de kosten. 
En ook gezien alle nieuwe gebiedsontwikkeling in Groningen zuid 
waarbij de Helpermaar afgerond is. Het gaat ook om de ontwikkeling 
van het nieuwe station gebied met 2500-3000 bewoners. Dit ook in 
verhouding met de ontwikkeling van Helpman Noord. En daarbij ook 
de nieuwe ontwikkeling van de hoge toren bij de Quiridolaan, de Van 
Ketwich Verschuurlaan pompstation, de oude hotelschool  en wat er in 
de toekomst gaat gebeuren met de verslavingszorg aan de Vondellaan 
waar buitenlandse studenten momenteel wonen.

Met al deze nieuwe inwoners in het zuidelijk stadsdeel, waar moeten 
deze mensen sporten? Groningen zuid had in het verleden 3 sporthallen, 
sporthal de Wijert, de oude ALO èn de Noorderbrug, maar in die tijd 
minder (!) bewoners. Waar moeten al deze nieuwe inwoners met alle  
nieuwe projecten die er komen (bijna een stadswijk erbij qua inwoners) 
sporten, dicht bij huis? Waarom is in de visie in Helpman Noord nooit 
over een openbare sportaccommodatie nagedacht?
Stichting Bewegen is Goud heeft met vele raadsleden van verschillende 
politieke partijen gesproken en houdt een presentatie op 15 december 
in de raad.

We willen ervoor pleiten om in de gebiedsvisie Helpman Noord ruimte 
in te plannen voor een multifunctionele sportaccommodatie.

Stichting Bewegen is Goud
1 december 2021
Glory Roggen (secretaris).
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Helpman-Noord.
Plangebied

Plangebieden
Volgens Gebietsvisie Helpman-Noord Gemeente Groningen

1. Gomarus College
In de kop van De Wijert, ten noorden van de Van 
Schendel straat, is het Gomarus College gevestigd. 
De oorspronkelijke bebouwing dateert reeds uit de 
wederopbouwperiode en is binnen afzienbare tijd aan 
vervanging toe. Daarnaast wil het Gomarus College het 
terrein opnieuw inrichten, waarbij meer ruimte komt 
voor parkeren. Tegelijkertijd heeft de gemeente de wens 
uitgesproken het terrein te vergroening. 
Ook zal in het kader van de Aanpak Ring Zuid de ontsluiting 
moeten worden aangepast. Dit alles resulteert in een 
huisvestingsvraagstuk waarbij een integraal voorstel moet 
komen voor zowel inpassing van de nieuwe bebouwing 
als terreininrichting.

2.	 Sportveldlocatie
De sportveldlocatie is de benaming voor de groene, 
grotendeels onbebouwde ruimte tussen het Helperdiepje, 
het Goramus College en de Technische School. Centraal in 
het gebied liggen de sportvoorzieningen. Hoofdgebruiker 
korfbalvereniging NIC beschikt over een kunstgras 
speelveld met aangrenzend de kleedkamers en kantine, 
onder
gebracht in twee losstaande bouwvolumes. Deze 
bevinden zich aan de oostkant van het terrein. Aan de 
westkant liggen een multifunctioneel sportveld en een 
atletiekbaan die door het Gomarus College worden 
gebruikt.

https://gemeente.groningen.nl/helpman-noord
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Plangebied

Onderverdeling deelgebieden

3. Terra
Groen opleidingscentrum Terra ligt aan de overzijde van het Helperdiepje 
en wordt ontsloten vanaf de Verlengde Hereweg. Het terrein neemt een 
bijzondere plek in binnen de stad Groningen. Niet alleen bevinden zich 
hier (zichtbaar) restanten van de voormalige Helperlinie, ook bestaat er 
een aanzienlijk hoogteverschil tussen de hoog gelegen Hereweg 
en het laag gelegen Helperdiepje. Op het terrein zijn proeftuinen 
aanwezig en zelfs een bescheiden arboretum.
Terra denkt na over nieuwe vormen van onderwijs en huisvesting. Er 
wordt steeds meer lesgegeven in de praktijk en de verwachting is dat 
deze koers de komende tijd verder wordt doorgezet. Dit heeft gevolgen 
voor de onderwijslocaties, zoals die aan de Hereweg. Zowel (delen 
van) de bebouwing als het terrein komen in aanmerking voor nieuwe 
vormen van gebruik. Er wordt nagedacht over transformatie 
van bouwvolumes en toevoeging van nieuwe functies, maar ook 
selectieve sloop en het openbaar maken van het terrein behoren tot 
de mogelijkheden.

4. Technische School
De voormalige School voor Technisch Onderwijs staat in het hart 
van het plangebied en vormt aldus het draaipunt van deze visie. Het 
modernistische gebouw, een ontwerp van Jo Vegter, heeft de status 
van gemeentelijk monument en wordt op dit moment gebruikt als 
anti-kraak. De bedoeling is dat het pand wordt getransformeerd naar 
wonen, waarbij ruimte wordt geboden aan ca. 75 wooneenheden. De 
naastgelegen sporthal (behorende bij de Technische School en al lange 
tijd niet meer in gebruik), mag worden gesloopt om plaats te maken 
aan een losstaand woongebouw met ruimte 
voor zo’n 20-30 appartementen.

5. KET
Het kermisexploitantenterrein (KET) ligt aan het einde van de 
Helperwestsingel en grenst aan het Helperdiepje. Op deze locatie 
staan reeds lange tijd de woonwagens van kermisexploitanten en dit 
gebruik zal ook in de nieuwe situatie blijven bestaan. Wel wordt het 
terrein gesaneerd en zal het opnieuw worden ingericht. Verschillende 
woonwagens worden vervangen en de openbare ruimte wordt 
aangepakt. Onderdeel van het plan is de aanleg van een openbaar pad 
tussen het KET en het Helperdiepje.
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Toekomstperspectief
Gemeenteplannen en wensen 
Gymzalen en sporthallen van de toekomst
Gepubliceerd: 10 november 2021
Laatst bijgewerkt: 10 november 2021

De gemeente Groningen wil sporten en bewegen stimuleren. 
Omdat het gezond is, omdat het leuk is en omdat het verbindt. 
Uitdagende en afwisselende gymlessen leggen de basis voor 
een leven lang sporten en bewegen. Om ervoor te zorgen 
dat iedere inwoner fijn kan sporten en bewegen, is een forse 
investering in binnensportaccommodaties nodig. Niet alleen 
om te zorgen dat kinderen beter en eigentijdser gymonderwijs 
kunnen krijgen, maar ook om de sportclubs beter te kunnen 
bedienen.

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: 
“Het is belangrijk dat onze kinderen afwisselende gymlessen 
krijgen in goede gymzalen die modern, ruim en uitdagend zijn. 
Dat stimuleert kinderen om ook buiten de school te bewegen 
en te sporten, al dan niet bij een sportclub in de buurt. Daar 
investeert de gemeente graag in!

Integraal toekomstperspectief
Op dit moment zijn de bestaande binnensportaccommodaties 
gemiddeld ca. 40 jaar oud en gymzalen te klein voor modern 
bewegingsonderwijs. De inrichting sluit vaak niet meer aan 
bij de belevingswereld van de huidige jeugd. Ook zijn door 
de groei van de stad op termijn meer gymzalen nodig. Hier 
wil de gemeente op inspringen door nieuwe gymzalen en 
sporthallen toe te voegen. Om te bepalen waaraan deze 
moeten voldoen, is een kwaliteitskader voor nieuw te bouwen 
binnensportaccommodaties opgesteld. Belangrijke aspecten 
uit dit kwaliteitskader zijn een uitnodigend gebouw, een zaal van 
voldoende omvang en een gezond binnenklimaat. ‘Het mooie 
aan dit plan is, zo stelt wethouder sport Inge Jongman dat we 
op een slimme manier de opgave van het bewegingsonderwijs 
koppelen aan de opgave voor de binnensport zodat we per 
saldo accommodaties optimaal benutten. En iedere Groninger 
in de toekomst kan sporten in een goede accommodatie.’

Scenario’s
In het plan is een aantal scenario’s geschetst. De scenario’s variëren in 
omvang. Per scenario is in beeld gebracht wat de maatregelen betekenen 
voor de kwaliteit. De investeringen voor de komende 20 jaar variëren in de 
scenario’s van ca. €72 tot €143 miljoen. Aangezien het om omvangrijke en 
toekomstige investeringen gaat, is het aan het nieuwe college en de nieuwe 
raad om het perspectief uit te werken tot concrete maatregelen.

Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader en het integraal toekomstperspectief worden in december 
in de gemeenteraad besproken. Het college vraagt de raad het kwaliteitskader 
vast te stellen als kader voor nieuw te realiseren accommodaties voor 
bewegingsonderwijs en binnensport.

Zie Sport acomodatie nota Raadsvoorstel
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/
Integraal-toekomstperspectief-accommodaties-bewegingsonderwijs-en-
binnensport.pdf
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Sportveld Locatie
De gemeente Groningen wil sporten en bewegen 
stimuleren. Omdat het gezond is, omdat het leuk is 
en omdat het verbindt. Uitdagende en afwisselende 
gymlessen leggen de basis voor een leven lang sporten 
en bewegen. Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner 
fijn kan sporten en bewegen, is een forse investering in 
binnensportaccommodaties nodig. Niet alleen om te 
zorgen dat kinderen beter en eigentijdser gymonderwijs 
kunnen krijgen, maar ook om de sportclubs beter te 
kunnen bedienen.

Sporten en bewegen is heel goed voor lichaam en geest 
maar ook preventief voor de gezondheid. Bewegen is 
bij uitstek ook een mogelijkheid  om sociale netwerken 
/verbindingen te versterken. Dat is in de Wijert van 
groot belang. Sociale netwerken zijn essentieel voor 
een wijk en emotionele gezondheid  van de bewoners. 
Sociale netwerken zijn ook belangrijk bij het bestrijden 
en voorkomen van eenzaamheid en van vandalisme. Het 
blijkt bevorderend te werken om voor een operatie en na 
een operatie te bewegen. 

In uw visie hebt u het over wat gemeente en 
woningcorporaties belangrijk vinden het bouwen van 
woningen maar wat de bewoners daadwerkelijk willen, 
komen we nergens tegen. Waarom kijkt de gemeente 
alleen naar Kardinge en de Suiker Unie en waarom  
bekommert men zich niet om de sportaccommodaties in 
de Wijert Noord?

Het gaat ook om de ontwikkeling van het nieuwe station 
gebied met 2500-3000 bewoners. Dit ook in verhouding 
met de ontwikkeling van Helpman Noord. En daarbij ook 
de nieuwe ontwikkeling van de hoge toren Quiridolaan 
de van Ketwich Verschuurlaan pompstation, oude 
hotelschool  en wat er in de toekomst gaat gebeuren met 
verslavingszorg aan de Vondellaan  waar buitenlandse 
studenten momenteel wonen.

Met al deze nieuwe inwoners in het zuidelijk stadsdeel waar moeten 
deze mensen sporten? Aangezien Groningen zuid 3 sporthallen, sporthal 
de Wijert, de oude Alo en de Noorderbrug had met minder bewoners.
Hoe en vooral waar moet men met meer inwoners door alle nieuwe 
projecten die er komen, gaan sporten?

Voormalig minister Schippers heeft landelijk gezegd dat 
sportaccommodaties dicht bij huis en op loop en fietsafstand moet zijn. 

De gemeente is al jaren op de hoogte van een te kort aan 
sportaccommodaties  en vooral met name volwaardig openbare 
sporthallen voor de zuidelijke wijken De Wijert, Corpus Den Hoorn, 
Rivierenbuurt, Hoornse Meer, Helpman en Haren. Sporthal de Wijert 
en de oude Alo zijn gesloopt en de Noorderbrug is ook verouderd. Wat 
ons verbaasde was dat bij de ontwikkeling van het sportpark de Wijert 
er totaal niet iets nieuws wordt gebouwd voor sportverenigingen en 
bewoners van de zuidelijke wijken wat sportaccommodatie aangaat.

Op de plek van sporthal de Wijert staat nu een gymzaal de Wiardt waar 
leerlingen van de Tamarisk baat bij hebben. Er is echter geen kantine 
en tribune aanwezig plafonds zijn te laag voor andere sporten op hoog 
niveau. De meeste sporthallen zijn aan school verbonden.
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Ons Visie

Nieuwe Kansen
Hoe mooi zal het zijn als er op sportpark de Wijert een mooi 
Multifunctioneel sporthal staat omringd door een mooie groene 
omgeving met mooie fiets en looppaden.

Stichting Bewegen is Goud vindt dan ook dat er een 
Multifunctioneel Sporthal op sportpark de Wijert moet worden 
gerealiseerd voor de zuidelijke wijken en tevens voor Haren 
die nu bij Groningen hoort. Door het gemis van “sporthal de 
Wijert” moeten vele sportverenigingen naar Kardinge, Bedum en 
Hoogkerk om te trainen. Sporten bij de Euroborg is zeker geen 
optie daar het overdag gebruik wordt door de Noorderpoort 
leerlingen. Bovendien is de Helperzoom gevaarlijk voor fietsers 
en autoverkeer.

De Wijert verdient een mooi sportcomplex en het is voor de 
stad Groningen ook een aanwinst. We hebben een concept 
bouwtekening klaar zodat gemeenten en derden dit met ons 
samen kunnen uitwerken[Burgerinitiatief]
Bovendien scheelt het de gemeente ook in de kosten. En ook 
gezien alle nieuwe gebiedsontwikkeling in Groningen zuid waarbij 
de Helpermaar afgerond is.
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Multifunctionele Top-Sport Complex

Een	Multifunctionele	Topsport	Complex
Wij willen als Burgerinitiatief met de gemeente samen onze 
Multifunctioneel Sporthal realiseren in de wijk waar bewoners en 
wijken profijt van hebben. Maar vooral ook de kansarme kinderen 
en jongeren iets mooi geven waar zij kunnen trainen, dansen, 
zingen en denksport etc.

Ovelapingen tussen  uitbreidingsplannen, 
buurtwens	en	belanghebbende	partijen
Korfbalvereniging	Nic bestaat 100 jaar en hoort thuis in de 
Wijert en niet dat men naar een blaashal in Hoogkerk moet gaan 
wat veel geld kost.  

In het Gebiedsvisie van de gemeente word omtrent het Gomarus 
College geschreven doch er is ook nog een Mensing	 Alting	
College die behoefte heeft aan een sporthal met horeca. 
Stichting Bewegen is Goud heeft een presentatie gedaan bij 
het Mensing Alting College en zij vinden onze Multifunctioneel 
Sporthal zeer waardevol en het voldoet aan hun verwachtingen. 
Het biedt stageplaatsen en leerervaringen. 

Basketbal vereniging BVG die al jaren voor een volwaardig 
sporthal bij de gemeente pleit, heeft geen horeca faciliteiten voor 
hun bezoekers. Zij trainen nu bij het  sporthal van het Gomarus 
College die geen tribune en kantine heeft.

Naast sportieve activiteiten zullen er veel mogelijkheden zijn voor 
culturele	 activiteiten. De diverse bevolkingsgroepen moeten 
meer met elkaar in contact gebracht worden en het MFC de 
Wijert is aan vernieuwing toe.

Belanghebbenden	Partijen
Menso Alting College
Sportverenigingen
Stichting MFC de Wijert
Basketbal Ver. BVG
Basketbal Haren HSV
Korfbal Vereniging NIC
Badminton De Slagvink
Bewoners de Wijert
ABC TEAM  Bewegen
Martini Sparks
Zaalvoetbal en zaalhockey op zoek naar zaalaccommodatie
Certe Laboratorium
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