
‘TOEKOMST VAN SPORTPARK RISDAM-NOORD’ – 
samenvatting van het onderzoek door buurtbewoners 
uit 2019
U weet het vast nog wel: in 2017 een bomvolle sportkantine bij HSV en veel onrust 
toen de gemeente met plannen kwam voor het Sportpark. De plannen werden 
afgeblazen en het bleef lange tijd stil. Buurtgroep RIsdam-Noord Groen wilde iets met
de ervaringen van buurtgenoten doen en vroeg enkele bewoners om zelf met 
creatieve ideeën te komen voor het sportpark. Nu er opnieuw ingrijpende plannen 
zijn voor het sportpark is het tijd om ons verslag nogmaals onder de aandacht te 
brengen. Dit onderzoek is twee keer gepresenteerd tijdens het buurtoverleg in de 
Cogge en als ‘ongevraagd advies’ aangeboden aan wethouder Broersma. Dit alles 
was in september 2019. Sindsdien is het rioolgemaal gesloopt. 

BEWEGEN EN SPELEN IN HET GROEN
Dit zijn de 3 belangrijkste waarden van het sportpark:

 Op een prettige manier je clubsport kunnen beoefenen
 Wandelen, spelen en in niet-georganiseerd verband bewegen, in 

groepsverband of alleen (dus ook kinderspel)
 Wandelen en spelen met de hond

Het Sportpark wordt intensief benut door 3 soorten gebruikers: georganiseerde 
sporters, bewegende en spelende recreanten en door hondenbezitters. Dat gaat niet 
altijd goed samen – er zijn veel hekken, honden tussen voetballende kinderen en 
weinig ruimte om te dwalen. Zoals het park er nu uitziet voldoet het niet meer aan 
het gebruik van deze tijd.

SPEERPUNTEN: 
Het is belangrijk dat georganiseerde sport in het sportpark blijft en dat je er 
ook ongeorganiseerd kunt sporten/bewegen.
Het is belangrijk om een ommetje te kunnen maken in het groen in je eigen buurt.
Het is belangrijk om in je eigen buurt de hond te kunnen uitlaten en anderen te 
ontmoeten.
Het is belangrijk om een doorgaande fietsverbinding te hebben van de Kerketuin 
naar de Hondsdraf

Om dat te realiseren kun je het volgende doen:
Het park vergroten – plaats 2 bruggen over de sloot en betrek de ruimte achter de 
geluidswal bij het park. 
De ruimte anders indelen – het moet logisch zijn waar de hond los mag, waar je kan
parkeren en waar je natuur kan beleven
De ruimte delen – meerdere clubs delen dezelfde sportvelden en accommodatie. 
Omheinde velden openstellen voor recreatief bewegen, zoals yoga, vliegeren, frisbee
en hardlopen (met de bekende gekleurde borden)
Qua natuurwaarden vinden wij de slotenstructuur en de karakteristieke elzenhagen 
belangrijk. Er mag iets meer afwisseling komen in weelderig struikgewas en 
transparante beplanting.
Wij zijn geen voorstander van nog meer hekken en nog meer behoefte aan 
handhaving; de functie van elke ruimte moet duidelijk zijn voor alle gebruikers.



CONCRETE AANBEVELINGEN
We bevelen zowel korte als lange termijn maatregelen aan die met weinig of iets 
meer geld kunnen worden gerealiseerd. Hier volgt een samenvatting:

Korte termijn maatregelen:
Hondenpoepzakjes, een plank over meerdere greppels, graspaadjes, nieuwe 
wandelpaadjes en bootcamp toestellen. Bruggetje/plank over de sloot naar het 
gebied achter de geluidswal zodat dat gebied bij het park komt. legaliseren en 
verbeteren van een doorgaande fietsroute, duidelijkheid over loslopen, van honden 
bankjes op plekken met uitzicht. Het openstellen van sportvelden voor recreatief 
bewegen wanneer er geen wedstrijden zijn.

Langere termijn maatregelen: 
Verlichting op de doorgaande fietsroute, een hondenspeelplaats. Het ontwerpen en 
inrichten van het gebied achter de geluidswal (in eigendom Provincie). Het 
versterken van natuurwaarden door diversiteit in beplanting en eventueel met wat 
hoogteverschillen. Het renoveren van hekwerken om de sportvelden en het 
bestuderen van plek, nut en noodzaak van parkeerplaatsen (met name Kerketuin). 
Een perceel met hoogstam fruitbomen En tenslotte is het de moeite waard om de 
verbinding van deze groene long naar de omringende groene gebieden in 
beschouwing te nemen. 

Rapport en vervolg:
De ideeën zijn opgeschreven in een rapport met bijlagen en een voorbeeld-
plattegrond met een verbeterde indeling van het huidige park door Coraline. Dit is in 
sept. 2019 aan wethouder Simon Broersma en wijkcoördinator Anouk Groot 
gepresenteerd, met hen besproken en positief ontvangen. Gemeente-ambtenaren 
waren later negatief ivm verzekering en de mogelijkheid dat auto’s door het 
geluidsscherm konden rijden..… Nadien hebben studenten van het Clusiuscollege 
deel-ontwerpen met groenvoorzieningen en speelmogelijkheden gemaakt. Die 
ontwerpen zijn via Risdam Noord Groen doorgegeven aan een bedrijf dat voor de 
gemeente de toekomst van de sportparken naging. In juli dit jaar zijn ze ten 
overvloede ook aan Anouk Groot en Simon Broersma gestuurd.
Tot nog toe is de realisatie van die plannen blijven steken bij het plaatsen van een 
afvalbak voor de hondenpoepzakjes.

Op de plek waar de gemeente het volumineuze IKEC nu heeft gepland hebben wij 
mooi bloeiende fruitbomen voorgesteld, wij willen dus groen en toegankelijk i.p.v. 
stenen en hekken. 

In onze visie is het park voor
SPELEN EN BEWEGEN IN HET GROEN:

Van statisch naar dynamisch, daar gaan we voor!

Een de korte termijn aanbevelingen in het rapport is ook:
 Communiceer met de buurtbewoners wat je gaat doen en waarom
Dat moet natuurlijk niet gebeuren als het al te laat is.

Rapport en ontwerpen:
Zijn beschikbaar voor wie het wil zien via 
https://overlegrisdamnoord.nl/bewonersinitiatieven/
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