
Briefing sport-, beweeg- en ontmoetingsplek in Ten Boer 
 
Het thema Bewegen in de Openbare Ruimte is ‘hot’. Dat weet u, als leverancier van o.a. speel- en 
beweegtoestellen, als geen ander. Ook in het dorp Ten Boer, onderdeel van de gemeente Groningen, 
wil men graag meer bewegen in de openbare ruimte. En wil men hier ook faciliteiten voor. Dit past ook 
in het sportbeleid van de gemeente Groningen*. Daarom is in het voorjaar van 2018 een proces in gang 
gezet om te achterhalen waar behoefte aan is. Met een aantal partijen** is in kaart gebracht waar de 
behoefte van de inwoners, sporters, bedrijven en verenigingen ligt. Op basis hiervan kan er nu een 
openbare beweegplek worden gerealiseerd.  
 
Wij nodigen u graag uit om op basis van onderstaande briefing met ons mee te denken. 
 
Doelgroep 
Alle inwoners van Ten Boer. Focus ligt op jongeren van vanaf 12 jaar, volwassenen en ouderen. De 
plek moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
 

Behoeften 

Om te zorgen voor draagvlak en commitment is de bewoners van Ten Boer de mogelijkheid gegeven 

een uitgebreide enquête in te vullen. Zo konden zij hun wensen kenbaar maken. 

Samenvatting van de uitkomst: 

 De enquête is door ongeveer 150 mensen ingevuld (Ten Boer telt 7288 inwoners (2017)) 

 Bijna de helft van de respondenten was tussen de 30 en 50 jaar 

 Van de respondenten beweegt 65% al in de openbare ruimte 

 Van het deel dat dat nu niet doet, wil ongeveer 70% dat in de toekomst wel gaan doen 

 Momenteel wordt er vooral individueel gewandeld/hardgelopen, gefietst en gewielrend 

 Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij in de toekomst graag aan buitenfitness, 

bootcamp of survival willen doen, waarbij de overgrote meerderheid heeft aangegeven dit in 

groepsverband en/of onder begeleiding te willen doen 

 Wandelen en fietsen worden ook genoemd, maar dan vooral in groepsverband 

 Uit de enquête is o.a. de voorkeursplaats Ten Boersterbos naar voren gekomen 

 
Kaders 
Ondergenoemde kaders zijn tot stand gekomen op basis van het sportbeleid van de gemeente 
Groningen en input vanuit inwoners/organisaties. Deze kaders dienen terug te komen in het ontwerp. 

 Doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen (preventie) 

 Plek moet ook geschikt en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 

 Plek is gericht op sporten en bewegen, maar heeft ook een ontmoetingsfunctie 

 Zowel geschikt voor beginners (laagdrempelig) als gevorderden (uitdagend) 

 Er is een klein budget beschikbaar tussen de €XXX 

 Het ontwerp moet een natuurlijke uitstraling hebben, omdat het gelegen is in het Ten 
Boersterbos 

 Overige kreten: 
o Multifunctioneel gebruik hardware 
o Informatieborden – wat is er te doen? 
o 7 minute workout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Locatie 

De locatie betreft een grasveld in het Ten Boersterbos, aangrenzend aan een woonwijk. Zie het 

omcirkelde zwarte gebied op de afbeelding hieronder. Op het grasveld bevinden zich al doelpalen. 

Daarnaast zijn er een aantal vervallen bankjes achterop het terrein aanwezig. Het is wenselijk dat deze 

doelpalen in het definitieve ontwerp mee worden genomen en het daarmee een interessant plek is om 

verschillende beweegactiviteiten te beoefenen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overige informatie 
Goed om te weten is dat er op dit moment in Ten Boer veel overlast is van jongeren. Er wordt gezocht 
naar een geschikte jongerenhangplek. In het proces moeten we met deze ontwikkeling rekening 
houden, omdat de beweegplek anders mogelijk een jongerenhangplek wordt. Adviezen en tips 
hieromtrent zijn welkom. 
 
Vervolg proces 

 Graag nodigen wij u uit om uw ideeën en visie over deze locatie te presenteren aan onze 
projectgroep. 

 Wij verwachten niet dat u een kant en klaar ontwerp presenteert. 

 Wat wij wel verwachten is dat u uw ideeën heeft afgestemd op de behoeften en kaders, zoals 
hierboven staan beschreven. 

 Het visualiseren bijvoorbeeld door het laten zien van voorbeelden van uw ideeën wordt op prijs 
gesteld. 

 Naast uw bedrijf nodigen we nog één ander bedrijf uit. 

 Op basis van beide toelichtingen maken we als projectgroep een keuze voor een leverancier. 

 Deze leverancier geven we de opdracht om een definitief ontwerp te maken en te realiseren. 

 Goed om te weten: we willen een conceptontwerp laten zien aan inwoners en stakeholders, 
aangezien zij hebben meegedacht in het voortraject. Op basis van hun input moet het 
conceptontwerp mogelijk nog iets worden aangepast. 

 Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met XXX 
 
 
 
 
 
 
 
* Visie programma De Bewegende Stad: 
https://sport050.nl/media/medialibrary/2018/11/Visie_Bewegende_Stad.pdf 
** Betrokken partijen: o.a. Dorpsbelangen, buurtsportcoach, beweegcoach ouderen, Dorpsbelangen, 
Stichting Sportrecreade, ondernemers. 

https://sport050.nl/media/medialibrary/2018/11/Visie_Bewegende_Stad.pdf

