Terugblik
Studiereis Sportieve openbare ruimte
21 mei 2019 – Arnhem

Op dinsdag 21 mei 2019 vond vanuit de Buurtsportcoach Academy de studiereis ‘Sportieve
openbare ruimte’ plaats. Met een bus vol enthousiaste buurtsportcoaches,
beleidsmedewerkers sport en openbare ruimte werden diverse projecten in Arnhem bezocht.
Doel van de studiereis was om de deelnemers te informeren en inspireren om ook binnen
hun gemeente met het thema (verder) aan de slag te gaan!
De studiereis werd georganiseerd vanuit de Buurtsportcoach Academy Overijssel, een
initiatief van Sportservice Overijssel en Hogeschool Windesheim. De studiereis werd
georganiseerd in samenwerking met het Mulier Instituut en Sportbedrijf Arnhem.
Met behulp van een aantal foto’s, quotes en feitjes blikken we terug op deze leuke, maar
vooral ook bijzondere en interessante dag.
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Hardware, software en orgware
De dag startte met de busreis van Zwolle naar Arnhem. Onder het genot van een kopje thee/koffie en
een lekkernij gaf het Mulier Instituut een minicollege over de ‘sportieve openbare ruimte’. Tijdens het
mini-college werd nogmaals het belang van een goed samenspel tussen hardware, software en orgware
benadrukt. Voor optimaal gebruik van de openbare ruimte moeten niet alleen de juiste voorzieningen
aanwezig zijn (hardware), maar is het ook van belang dat er activiteiten worden georganiseerd
(software) eventueel in samenwerking met diverse partners (orgware).

De Rommelkist
De eerste stop was in de wijk Geitenkamp, waar we gastvrij
werden ontvangen door Sportbedrijf Arnhem. In deze wijk ligt
Playground de Rommelkist, waar naast een Richard Kraijcek
Playground ook diverse speelvoorzieningen voor zowel jong
als oud zijn en een speluitleen voor de jeugd. Het percentage
inwoners dat lid is van een sportvereniging ligt in de wijk erg
laag. “Om daar op in te spelen, worden vanuit de Rommelkist
na schooltijd diverse activiteiten aangeboden voor de jeugd”,
vertelt Bram Moorman, medewerkers sport- en spelactiviteiten
bij de Rommelkist. Maar de Rommelkist is een centrale
ontmoetingsplaats in de wijk en wil daarom een
accommodatie zijn voor alle inwoners. Voor alle leeftijden is er daarom voldoende te doen op deze
playground!

De Leuke Linde
De busreis ging verder naar Klarendal, een authentieke volkswijk, maar de afgelopen jaren uitgegroeid
tot een ‘kleurrijke smeltkroes met vele gezichten’. Als het om sport en bewegen gaat heeft de wijk vele
voorzieningen. Tijdens de studiereis werd bouwspeelplaats de Leuke Linde bezocht. Een speelplaats
die volledig door de inwoners van Klarendal is geïnitieerd. Ron Onstein, voorzitter van de Leuke Linde,
geeft aan dat de speelplaats toegankelijk is voor alle leeftijden en dat het geen gebruik maakt van
openingstijden. ‘Hier kun je dus altijd terecht voor een gezellige dag spelen, picknicken, geitjes aaien,
noem maar op’. Verder spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zo wordt ieder jaar op de speelplaats
Speeldorp Klarendal georganiseerd. Dankzij meer dan 60 vrijwilligers, kunnen basisschoolkinderen
gedurende twee weken deelnemen aan diverse activiteiten.
Maar ook naast deze twee weken worden er (in samenwerking
met vrijwilligers) het gehele jaar door activiteiten
georganiseerd op de speelplaats.
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Sonsbeekpark
En waar kun je nou beter lunchen, dan in een park! Het
Arnhemse rijksmonument Sonsbeekpark is een prachtig
natuurgebied in hartje stad. Mensen komen er graag om te
genieten van het groen en van alles wat er in dat groen wordt
georganiseerd. Maar eerst mochten de deelnemers zelf nog
in een leuke spelvorm even bewegen o.l.v. de
bootcampmaffia. De bootcampmaffia gebruikt het
Sonsbeekpark in de zomermaanden als thuisbasis voor het
verzorgen van diverse trainingen. Ze bieden verschillende
abonnementen aan (van strippenkaarten tot
jaarabonnementen) en ‘leden’ kunnen per week bepalen aan
welke lessen ze willen deelnemen. Hiermee springt de
organisatie in op de veranderende sporter, die steeds meer in een ander verband wil sporten!
Na een overheerlijke lunch, verzorgd door Kruiswijk catering, vertelde boswachter Jeroen Glissenaar
over het prachtige Sonsbeekpark. Hij is niet alleen beheerder van het park, maar vindt het ook belangrijk
dat mensen het park bezoeken, of ze nu komen vogels spotten, luieren of sporten! Voor iedereen wil hij
gastvrij zijn en stimuleert dat er evenement als tentoonstellingen, concerten en festivals worden
georganiseerd in deze openbare ruimte!

Olympusplein
Na een lekkere wandeling door het Sonsbeekpark, was het tijd om even weer even in de ‘schoolbanken’
te kruipen. Maarten van der Louw, rector van het Olympuscollege, gaf in ‘zijn school’ een korte
presentatie m.b.t. de plannen voor het Olympusgebied. Het is een gebied waar meerdere organisaties
uit onderwijs, bedrijfsleven en sport gevestigd zijn. Het doel van de gemeente en betrokken partijen is
om in het Olympusgebied ‘een gezonde leefstijl en duurzame beleving in een parkachtige omgeving’ te
creëren, een prestigieus project. In december 2016 tekenden de samenwerkende partijen in het
Olympusgebied een ambitiedocument voor het ontwikkelen van een parkachtige omgeving met
sportieve, maatschappelijke en economische aantrekkingskracht.
Aansluitend werd het project Urban Sport Coalition kort
toegelicht. In dit gezamenlijke project van de KNGU, KNWU
en Sportbedrijf Arnhem wordt geëxperimenteerd hoe jongeren
tussen de 10 en 16 met sporten als freerunnen en bmx beter
bereikt kunnen worden. Ten slotte bezochten we het nieuwste
bouldercentrum van Arnhem, de Rijnboulder, waar de
deelnemers zelf ook mochten boulderen. Dit bleek soms
lastiger dan verwacht!
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Outdoor Fitness Vredenburg
De laatste locatie die werd bezocht is Outdoor Fitness
Vredenburg. In september 2018 werd de openbaar
toegankelijke fitnesstuin geopend. De speeltoestellen en
fitness-apparaten zijn voor jong en oud, van beginner tot
gevorderde sporter. Voor mensen die graag uitleg bij de
apparaten wil, staat er op de zijkant van elk toestel een korte
instructie. Er zit zelfs een QR-code op, zodat je direct gelinkt
kan worden naar een YouTube-instructie. Iedereen is de
gehele dag welkom in de fitnesstuin, maar de meest bezoekers komen toch via welzijnsorganisaties,
revalidatiecentra en scholen. Tevens vindt er iedere donderdagavond vanuit de vereniging een
bootcamptraining plaats.
Na deze laatste stop was het weer tijd om terug te keren naar Zwolle. Onder het genot van een hapje
en drankje werd er in de bus gezellig genetwerkt en ervaringen gedeeld.

Filmpje
Wil je de studiereis (nogmaals) beleven?
Bekijk hier een korte terugblik!

De studiereis werd georganiseerd door de Buurtsportcoach Academy:

In samenwerking met:

