
Initiatief sportieve recreatieve verblijfsruimte in Slochteren

1. Inleiding

Diverse partijen in het dorp Slochteren willen graag een herinrichting van het gebied rondom de
Duurswoldhal en bij het Kindcentrum. Er is 5000 m2 ter beschikking gekomen, aangezien de
kindertuinboerderij i.o. gestopt is met het initiatief. Er ligt een opgave om dit gebied in te richten,
aangezien het nu een braakliggend terrein is en tegen de kavel van het Kindcentrum aanligt. Dit biedt
een kans om de buitenruimte ook een multifunctioneel karakter te geven, zodat deze voor meerdere
doeleinden en meerdere gebruikers benut kan worden.

Daarnaast zijn meerdere ideeën in het gebied, zodat we het gehele gebied integraal en als geheel
willen oppakken in gezamenlijkheid (scholen, dorpsvereniging, volleybalvereniging met gemeente) om
de leefbaarheid in Slochteren te behouden en waar mogelijk te versterken.

2. Ideeën

Een plus op de buitenruimte kan de ontmoetingsfunctie van de Duurswoldhal en het Kindcentrum
versterken. De buitenruimte kan straks door tal van verenigingen en organisaties, naast individuen,
worden gebruikt. Deze kans moeten we niet laten liggen, want hierbij worden voordelen behaald op
het gebied van ontmoeting, leefbaarheid, uitstraling, omgeving, recreatie, verblijfsruimte in relatie tot
sporten, spelen, bewegen en gezondheid. De dorpsvereniging, de scholen en de Volleybalvereniging
hebben hun krachten gebundeld en we zijn tot het volgende idee gekomen:

Natuurlijk buitenspeel- en beleefterrein
Het braakliggende terrein kunnen de kinderen uit Slochteren gebruiken als buitenspeelterrein. Door
o.a. gebruik te maken van hoogteverschillen en natuurlijke materialen als boomstronken in combinatie
met andere materialen, zoals keien en duikers, kunnen in ieder geval voordelen worden behaald op
het gebied van gebruik en uitstraling. Het kan eventueel aangevuld met een natuureducatie beleving
voor jong en oud. Er is zelfs ruimte voor het aanleggen van een moestuin waar de scholen m.b.v.
vrijwilligers de kinderen bij het zaaien, onderhouden, oogsten, enz. ondersteunen. Dit kan ook met de
inzet van vrijwilligers (naast een aannemer) aangelegd worden, zodat ook Slochteren een nieuwe
dorpsdemocratie ontwikkelt met meer invloed en zeggenschap en draagvlak.



Een outdoorfitness
Een klein fitnesspark in de buurt van de pannakooi willen we als Dorpsvereniging zelf gaan beheren
en aanleggen met vrijwilligers. Hiervoor willen wij samenwerken met Sports2Play omdat de visie ons
aansprak om te zorgen dat de gemeenschap, buurtbewoners en passanten geïnspireerd en
geactiveerd raken om meer te bewegen. Hierdoor kan de zelforganisatie van het dorp versterkt
worden, zodat de inwoners weer de regie krijgen over hun leefomgeving.

Volleybal beach velden verbeteren
De beachvelden en het grasveld moet meer uitstraling krijgen, zodat deze beter gebruikt kunnen
worden door meer verenigingen en scholen en andere partijen. Dit geeft een impuls voor de
buitensport, zoals toernooien en clinics. Hier heeft de Volleybalvereniging VIOS al brede ervaring mee
met o.a. het bezoek van Lycurgus (eredivisie volleybal) en Alexander Brouwer (professioneel
beachvolleyballer). Dit betekent dat er verbetering moet komen voor het hekwerk, bestrating, losse
velden, verlichting en drainage. Volleybalvereniging VIOS en andere vrijwilligers willen dit mede
mogelijk maken met zelfwerkzaamheid.
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3. Doelstelling en resultaat

Deze ontmoetingsplek zal een leefbaar Slochteren bevorderen en recreatie, sport en gezondheid
bevorderen. Een verzorgde buitenruimte met een multifunctionele inrichting biedt uitkomst voor een
recreatieve (openbare) verblijfsruimte voor diverse leeftijdsgroepen. Door het aanbieden van een
centrale verblijfsplek voor buitenspelen en sportieve beleving binnen Slochteren voor inwoners van
jong tot oud voor krijgt het gebied een impuls door een goeie infrastructuur op het gebied van spelen,
bewegen en sporten als voorziening. Ook de gezondheid van kinderen, tieners en volwassenen wordt
hiermee verbeterd, doordat iedereen intensiever kan bewegen en buiten spelen. Ook voor de oudere
groep bewoners kan het een aantrekkelijke omgeving zijn voor het ontmoeten van mensen of met
kleinkinderen er even op uit te gaan. Het dorp Slochteren wordt hierdoor nog leuker, leefbaarder en
aantrekkelijker, omdat er ook een verbetering komt op het gebied van leefbaarheid, saamhorigheid,
ontmoeting, ontspanning.

4. Uit samenwerking blijkt toekomstbestendigheid

De dorpsvereniging werkt bij de vormgeving nauw samen met de toekomstige gebruikers van de
openbare ruimte (scholen in het kindcentrum, Duurswoldhal, Volleybalvereniging) en de gemeente en
stemt het ontwerp ook af met belangstellende inwoners. De inwoners van Slochteren worden met dit
plan voorzien in hun behoefte van ontspanning, ontmoeten en bewegen. Doordat er voorzieningen in
de openbare ruimte beschikbaar komen, neemt het comfort toe en worden zij geprikkeld om deze te
gaan gebruiken. Tegelijkertijd kunnen de mogelijkheden in het gebied ook nieuwe gebruikers trekken,
ook van omliggende dorpen als bv. Froombosch en Schildwolde.

5. Wat levert het op voor verbetering van de leefbaarheid?

Met de inrichting van de buitenruimte worden sociale verbindingen gelegd en versterkt in Slochteren
De toegankelijke en aantrekkelijke inrichting kan voor meerdere doeleinden en doelgroepen gebruikt
worden waardoor een robuuste kern ontstaat voor een verscheidenheid aan sport, spel, beleving,
ontmoeting en ontspanning voor alle inwoners van jong tot oud.
Met dit plan kan er een innovatief, ecologisch ontwikkelgebied met nieuwe onderdelen worden
gerealiseerd die voor iedere bewoner van het dorp aantrekkelijk is. De locatie biedt ruimte voor zowel
de nieuwe natuurlijk buitenspeel- en beleefterrein als het outdoorfitness en sluit aan bij het gebied dat
er ligt bij de bestaande pannakooi, het schoolplein en het grasveld dat voor buitensport gebruikt wordt
door de scholen. Buiten schooltijd kunnen kinderen elkaar in dit gebied ontmoeten, maar ook tijdens
schooltijd kan het gebruikt worden, evenals door de peuters van de kinderopvang om samen te
komen, te spelen en te beleven. Daardoor draagt het ook bij tot een voorziening voor jongere
bewoners voor het dorp en omliggende dorpen.

Bij het niet doorgang vinden van dit project is er een prachtig nieuw kindcentrum met een aanliggend
terrein dat geen passende buitenruimte heeft. Ook zijn er voor de inwoners, van jong tot oud minder
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te bewegen in de buitenruimte. Zeker in tijden van Covid
19 hebben we gemerkt dat hieraan veel behoefte is, zeker bij tieners.

6. Huidige eigendom, beheer en onderhoud

De buitenruimte rondom Kindcentrum en de Duurswoldhal is eigendom van de gemeente
Midden-Groningen. Een deel is braakliggend terrein aangezien het kindertuinboerderij initiatief
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gestopt is. Een ander deel is grasveld dat gebruikt kan worden als fitnesspark en de beachvelden
liggen er al. Het grondwerk, -verbetering en fundering moet aangepakt door een aannemer. Door het
aanleggen van beplanting op bepaalde plaatsen kan de buitenruimte een aangenaam karakter krijgen
om te participeren voor de dagelijkse bezoekers. Er moeten afspraken gemaakt worden met de
gemeente over het grondgebruik. Het gehele gebied, zal beheerd worden door de gemeente,
gebruikers en vrijwilligers uit het dorp.

De buitenruimte wordt toekomstgericht vormgegeven. Door de indeling multifunctioneel te ontwerpen,
kan deze voor meerdere doeleinden en meerdere doelgroepen gebruikt worden. Een goede
toegankelijke en aantrekkelijke inrichting van deze omgeving nodigt uit om elkaar te ontmoeten in en
buiten het Kindcentrum en de Duurswoldhal. Daarnaast is het een verblijfsgebied voor ontmoeting en
ontspanning.

7. Planning

In het voorjaar is de periode om subsidiëring voor het plan te realiseren, gevolgd door het ontwerpen
en het exacte reken- en tekenwerk door te ontwikkelen en te organiseren. Hiervoor zal er een
projectgroep moeten worden samengesteld van de samenwerkende partijen die de uitwerking van het
plan aanstuurt en monitort. De inrichting van de buitenruimte zal dan eind 2020 kunnen plaatsvinden
door een aannemer en vele vrijwilligers.

8. Kosten en financiën

Begroting
Met specificatie op de kostenposten: waaruit bestaan de kosten?
a. Ontwerp van de natuurlijk buitenspeel- en beleefterrein + outdoorfitness + beachvelden b.
Vergunning(en)
c. Uitvoer van de werkzaamheden:
- Natuurlijk buitenspeel- en beleefterrein: Grondwerk (indicatie 3000,-), aanleggen duikers,
boomstammen, wilgentenen (indicatie 5000,-) en schapengaas omheining (indicatie 1500,-), bankjes
- Outdoorfitness: grondwerk, sportmaterialen
- Beachvelden: hekwerken, terreinverlichting, drainage, bestrating losse velden, verlichting

Dekkingsplan
Hoe gaan we de kosten in de begroting financieren?

a. Subsidies overheid
b. Subsidies particulier/bedrijven
c. Bijdragen derden
d. Sponsoracties
e. Eigen bijdrage/werkzaamheid
f. ‘Crowdfunding’
g. Bijdragen van organisaties met wie we samenwerken
h. Een bijdrage vragen bij lokale partijen

4


