Bewegen met
de wijk
Herinrichting en activatie
Diamantpark Vinkhuizen

Herinrichting en activatie Diamantpark Vinkhuizen
In Vinkhuizen is een skatebaan, gelegen in het Diamantpark, verouderd en
daardoor aan vervanging toe. Vanuit de beleidsnota ‘de Bewegende Stad’ wil de
gemeente Groningen meer inwoners in beweging brengen in de openbare ruimte.
Via dit traject wil de gemeente kijken of er nog draagvlak is voor een skatebaan
of dat er een nieuwe beweegvoorziening met bijbehorend activeringsprogramma
moet komen, waardoor inwoners worden uitgedaagd om in beweging te komen.
Hiervoor wil de gemeente graag aansluiten bij de behoefte van de inwoners van
de wijk Vinkhuizen.

Doelgroep
De invulling van een beweegvriendelijke omgeving is overal anders en
afhankelijk van de lokale context. De (potentiële)gebruiker bepaalt in hoeverre
een omgeving beweegvriendelijk is, aan persoonlijke eisen voldoet en of ze er
gebruik van maken. Beleving, ervaring en behoeften van de (potentiële)
gebruikers staan dus centraal en vormen het uitgangspunt.
Binnen dit project is de volgende doelgroep te onderscheiden:
 Buurtbewoners uit de wijk Vinkhuizen op te delen in verschillende
leeftijdsgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen.

Doel
Structureel activeren van het (nog in te richten/realiseren) Diamantpark voor de
inwoners uit de wijk Vinkhuizen.
Subdoelen
 Op basis van behoefte structureel beweegaanbod in het Diamantpark
realiseren voor buurtbewoners uit de wijk Vinkhuizen.
 Borgen van de samenwerking, zodat ook in de toekomst structureel
sport- en beweegaanbod aanwezig is.

Methodologie
Een omgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten, recreëren en ontmoeten zal
succesvol zijn wanneer de gebruiker centraal staat en er verbinding gemaakt
wordt tussen de (aanwezige)hardware(fysieke voorziening) en software
(activiteiten die worden georganiseerd). Gedurende het gehele proces vormden
deze ‘bouwstenen’ daarom de rode draad.

Kenmerken omgeving
Uit de omgevingsscan en gesprekken met (mogelijke)stakeholders komen de
volgende kenmerken m.b.t. de locatie naar voren:
Hardware
 In het Diamantpark is een skatebaan aanwezig. Deze voldoet niet meer
aan de veiligheidseisen en wordt daarom verwijderd.
 Er staan een tweetal voetbaldoeltjes. De gebruiksvriendelijkheid laat te
wensen over door de aanwezigheid van hondenpoep.
 Het basketbalveld functioneert, desondanks is deze ook aan onderhoud
toe. Het veld is gesitueerd in de ‘kuip’ van een vroegere ijsbaan. Hiervan
zijn de randen en de aangrenzende bestrating aan onderhoud toe.
 Voor de jongste kinderen is er een afgebakende speelvoorziening met
een wipkip en een klimrek.
 Het groen rondom de huidige skatevoorziening is onderhouden, maar
verbetering is mogelijk. Het noordelijk deel van het park heeft een
grondige onderhoudsbeurt nodig.
 De ondergrond heeft een slijtlaag die voorzien is van grind. Dit grind is
overal terug te vinden en belemmerd het gebruik van het park door
skaters.
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Het Diamantpark is centraal gelegen in de wijk en ligt aan de
Diamantlaan, één van de hoofdaders die Vinkhuizen doorkruist.
Het park is gelegen naast het buurtcentrum het Vinkhuys, dat kan
bijdragen aan de borging van het activeringsplan in de toekomst.
Het onderhoud van de nieuwe inrichting en het park zijn geborgd en
worden vanuit de gemeente Groningen betaald. De gemeente Groningen
is daarmee formeel eigenaar van het park.

* De huidige invulling zal grotendeels vervangen worden door een nog te
bepalen definitieve invulling, deze is tot op heden (juni 2017) nog niet vast
gesteld.
Software
 Er maken initiatieven (zowel publiek als private) gebruik van het park om
beweging bij de buurtbewoners te promoten, stimuleren en activeren.
 In de wijk Vinkhuizen zijn veel verschillende partijen en organisaties
actief met ieder hun eigen aanbod.
Overig
 Uit gesprekken is gebleken dat door de staat van het park het veelvuldig
gebruikt wordt door junks. Hierdoor ervaart men een gevoel van
onveiligheid.
 Schooljeugd gebruikt het park als doorgaande route naar het
winkelcentrum van Paddepoel. Daarnaast is de plek ook favoriet om
‘rond te hangen’.
 Het park wordt veel gebruikt door hondenbezitters om hun viervoeters uit
te laten. Uit gesprekken met de buurt blijkt de hondenpoep een ergernis,
omdat het park hierdoor minder gebruiksvriendelijk is.

Proces
Om de doelen te realiseren is het proces begeleid door Huis voor de Sport
Groningen in samenwerking met de initiatiefnemer, de gemeente Groningen, de
Hanzehogeschool en Lior Steinberg (urban planner en designer).
In de startfase zijn er een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente om de
kaders voor het project scherp te stellen. Hiervoor is onder andere een
projectomschrijving opgesteld. Onderdeel van deze projectomschrijving waren
onder andere: doel, doelgroep, scope, een omgevingsanalyse, stakeholders,
tijdspad en communicatie. Een ‘levend’ document dat gedurende het proces
aangepast kon worden. Op deze manier houden we als projectgroep voor ogen
wat ons doel is, voor wie en wanneer welke stappen gezet moeten zijn om het
doel te realiseren.
In de startfase is tevens een omgevingsscan gedaan om in kaart te brengen hoe
de omgeving eruit ziet, waarin het Diamantpark zich bevindt. Hierbij is zowel
gekeken naar de hardware (fysieke voorzieningen) en software (activiteiten).
Onder het kopje kenmerken staat dit globaal omschreven. Daarnaast is
Vinkhuizen een grote wijk met ongeveer 15.000 inwoners. Hiervan is het
merendeel tussen de 15 en 45 jaar oud. In wijk zijn veel organisaties actief. Met
elkaar is in kaart gebracht welke stakeholders mogelijk een rol zouden kunnen
spelen in het project. Zowel voor de realisatie van de hardware als de software
(activering). Zie onder de kop stakeholders de stakeholders die benaderd en
betrokken zijn.
Binnen dit project willen we de inwoners activeren door het herinrichten van het
Diamantpark met een daaraan gekoppeld activiteitenprogramma. De bouwstenen
hardware en software liepen daarom parallel aan elkaar in het proces. Om de
behoeften van de buurtbewoners te achterhalen is door het projectteam een
drietal bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De eerste twee bijeenkomsten
stonden in het teken van brainstormsessies om de hardware (inrichting) te

3

bepalen en te inventariseren welke behoefte er is voor software (activering). Eén
van de bijeenkomst is specifiek voor de jeugd van Vinkhuizen georganiseerd.
Hoe zag zo’n bijeenkomst eruit? Allereerst hebben we met elkaar de gehele wijk
onder de loep genomen om in kaart te brengen op welke wijze mensen zich door
de wijk bewegen en waar eventuele knelpunten zitten. Daarna is ingezoomd op
het gehele Diamantpark om een goed beeld te krijgen van het totale park en de
skatebaan in het bijzonder. Op basis van de verkregen input op deze twee
bijeenkomsten is een concept ontwerp voor de locatie gemaakt door urban
planner en designer Lior Steinberg. Naar aanleiding hiervan kregen de bewoners
de mogelijkheid om te kiezen uit drie conceptontwerpen en feedback te geven
over de definitieve invulling. Buurtbewoners en schooljeugd hebben uiteindelijk
door stemming in gezamenlijkheid bepaald wat de daadwerkelijke invulling zal
worden. Zie beschrijving resultaten.

Parallel aan deze bijeenkomst zijn er gesprekken gevoerd met verschillende
initiatieven die al actief zijn in de wijk op het gebied van activering (sport en
bewegen). Zoals benoemd hebben we met elkaar de belangrijkste stakeholders
in kaart gebracht. Met hen zijn meerdere gesprekken gevoerd om te peilen of zij
een rol zouden kunnen en willen spelen op het gebied van activatie van de
buurtbewoners, zodra de nieuwe voorziening gerealiseerd is. Uit deze
gesprekken is naar voren gekomen dat het lastig is om de bewoners direct te
benaderen en op die manier in beweging te brengen. Iets dat ook bleek uit de
bewonersbijeenkomsten. Daarnaast zijn er bij de partijen bezwaren voor het
gebruik van het Diamantpark of zijn er elders in de wijk reeds geschikte
voorzieningen. Partijen die enthousiast zijn om de buurtbewoners te activeren bij
de nieuwe voorziening zijn Slim Leven, de Body Buddy en Taco Outdoor Fitness.
Zij hebben aangegeven in een later stadium, zodra het park gerealiseerd is,
graag mee te willen denken in het activiteitenaanbod en er zelf gebruik van te
willen maken. Met deze partijen is daarom verder gesproken over de wijze
waarop we de doelgroepen kunnen activeren. Zie hiervoor de beschrijving bij de
resultaten.
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Stakeholders






Buurtbewoners uit Vinkhuizen zijn de belangrijkste stakeholders. Voor
hen moet het park en de activiteiten die er plaatsvinden uitnodigen om er
gebruik van te maken. Hun wensen en behoeften staan daarom centraal.
Het rechtstreeks activeren van de buurtbewoners in Vinkhuizen is echter
lastig. Daarom is ervoor gekozen om dit via organisaties (intermediairs)
in de wijk te doen. Zij kunnen de buurtbewoners (doelgroepen) bereiken
en/of zij hebben ze “in huis”. Er zijn gesprekken gevoerd met de
volgende stakeholders: Slim Leven, Dignis Lentis, De Stadskerk, B-Slim,
Wij Vinkhuizen, Norwell (outdoorfitnes apparatuur) MJD, Astrea
(Paddepoel), De Buddy Body, Taco’s Outdoorfitness en het
buurtpreventieteam.
Overige stakeholders zijn gemeente Groningen, Huis voor de Sport,
Hanzehogeschool Groningen en Lior Steinberg.

Resultaten
Hardware
 Door het organiseren van een drietal interactieve bewonersavonden zijn
bewoners geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de
nieuwe voorziening.
 Het daadwerkelijke skatepark zal medio september 2017 worden
vervangen en bestaat uit een drietal componenten:
o Fitnessapparaten (hardware), waarmee met behulp van eigen
lichaamsgewicht getraind kan worden.
o Een voetbalkooi voorzien van twee goaltjes.
o Een obstakel geschikt voor free running activiteiten.
 Het obstakel zal door de jongeren uit de wijk ‘opgefleurd’ worden. Dit kan
d.m.v. graffiti gedaan worden, waarna er een coating overheen
aangebracht zal worden, zodat het duurzaam is.
 Van het zuidoostelijk deel van het park zal de ondergrond (inclusief grind)
worden vervangen. Een groot deel (skatebaan en paden) zal worden
geasfalteerd.
 Rondom het basketbalveld zal, de met onkruid overwoekerde, bestrating
worden verwijderd. Het talud wordt hier geëgaliseerd en voorzien van
gras.
 Het basketbalveldje krijgt een upgrade, waarbij er een kooi met
voetbalgoals en baskets geplaatst zal worden.
 Het groen in de noordwestelijke hoek van het park zal een grondige
onderhoudsbeurt krijgen, zodat het park een meer open karakter krijgt.
Hierdoor is de hoop dat de overlast van junks afneemt, buurtbewoners
zich er veiliger voelen en er daardoor meer gebruik gemaakt zal worden
van het park.
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Software
Het definitieve ontwerp van de voorziening is nog niet gereed. Daardoor is het
lastig gebleken om met de partijen een concreet activeringsplan te realiseren.
Onderstaande partijen hebben de intentie uitgesproken om activiteiten in het park
te gaan organiseren. Zodra het ontwerp en de voorziening gereed zijn is het
advies aan de gemeente Groningen om weer met onderstaande partijen om tafel
te gaan en het activiteitenplan te concretiseren.
Het huidige activeringsprogramma ziet er op dit moment als volgt uit:
Dag
Activiteit
Tijdstip
Voor wie?
Maandag
Loopgroep
9.30-10.30 uur
Slim Leven –
buurtbewoners
Dinsdag
Bootcamp
9.30-10.30 uur
Slim Leven –
buurtbewoners
Woensdag
Loopgroep
9.30-10.30 uur
Slim Leven –
buurtbewoners
Woensdag
Voetbal
14.00-15.30 uur
Stadskerk
Vrijdag
Loopgroep
9.30-10.30 uur
Slim Leven buurtbewoners
Voor het verder te ontwikkelen activiteitenaanbod geven we onderstaand advies
mee aan de gemeente Groningen, zodat ze dit kunnen benutten en realiseren.
 Slim Leven (volwassenen) maakt al gebruik van het Diamantpark, maar
met de nieuwe inrichting is de intentie om het activiteitenaanbod verder
uit te breiden. Op dit moment starten zowel de bootcamp- als
hardloopgroep vanuit het park. Op maandag, woensdag en vrijdag is de
loopgroep van 9.30-10.30 uur actief. Op dinsdag is de bootcamp er
aanwezig. Zodra de nieuwe voorziening gereed is kan ook op de
donderdag gebruik van het park gemaakt worden.
 Slim Leven is ook betrokken bij het project bij de NOVO Kornalijn. Om
zoveel mogelijk inwoners (vanaf 18 jaar) in Vinkhuizen te helpen bij het
ontwikkelen van een gezonde leefstijl is gekeken op welke manier
verbinding gelegd kon worden. Daarbij is benoemd dat het mooi zou zijn
wanneer er een verbindingsroute wordt gecreëerd tussen beide
openbare beweegplekken. Een route die je zou kunnen wandelen en/of
hardlopen.
 De Stadskerk voetbalt iedere woensdag middag van 14:00 -15:30uur in
het Diamantpark en zal dit blijven doen met de nieuwe inrichting. Er zijn
vanuit de Stadskerk op dit moment geen plannen om dit aanbod uit te
breiden.
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BSlim (jeugd) wil graag gebruikmaken van de nieuwe faciliteiten. Hierbij
hebben zij wel aangegeven dat ze graag de mogelijkheid willen
onderzoeken om reserveringen te plaatsen. In sommige gevallen blijkt
het lastig om aan de slag te kunnen als er buurtbewoners actief zijn op
de locatie.
Wij Vinkhuizen (jeugd en volwassenen) ondersteunt verschillende
initiatieven in de wijk en staat in direct contact met bewoners. Zij hebben
aangegeven graag ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van hun
initiatieven ook in relatie tot de nieuwe voorziening.
Norwell (leverancier outdoorfitness apparatuur) heeft aangegeven graag
de apparatuur te willen leveren en een bijdrage te leveren aan de
activering. Hoe en of dit concreet ingevuld zou kunnen worden hangt af
van de keuze van de leverancier.
Loopgroep Astrea (Paddepoel) wil na de realisatie wel gebruik willen
maken van de faciliteiten. Zij geven net als B-Slim aan dat het hierbij wel
lastig is als er veel andere gebruikers aanwezig zijn die op dat moment
ook gebruik willen maken van de voorziening. Bovendien willen zijn zich
niet binden voor een structurele invulling.
Zowel De Buddy Body en Taco’s Outdoorfitness maken nu onder andere
met Slim Leven gebruik van het park. Beide partijen hebben aangegeven
mee te willen denken en de mogelijkheden te onderzoeken om ook zelf
in het Diamantpark te gaan starten met een bootcamp- of beweeggroep.
De invulling hiervan is afhankelijk van de nieuwe inrichting.
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