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Programma opening “Bewegende stad” 

“27 april 2016” 
 

 

09:30 / 10:00 uur : Ontvangst gasten /pers (locatie Hunzeborgh) 

10:00 uur :  Start opening “Bewegende stad” door dhr. H. Nijland  

  (locatie speelterrein naast Hunzeborgh) 

10:05 uur :  Start Hunzemile loop en Fitness demonstratie 

10:20 uur : Einde Hunzemile loop en Fitness demonstratie 

10:20 uur :  Opening pannakooi “demonstratie BBFreestyle”   

10:50 uur : Einde demonstratie / opening pannakooi 

11:00 uur : Start Oranje optocht door de wijk  

(locatie grote middenterrein, door Hunze Oranje comité) 

12:00 uur : Einde Oranje optocht op het middenterrein 

12:15 uur : Opening middenterrein door circus Santelli  

(locatie grote middenterrein) 

13:00 uur : Einde opening “Bewegende stad” 

13:00 uur :  Vervolg Koningsdag 
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Routebeschrijving  

 
Hunzeborgh 

Beijumerweg 10a 

9731 EE Groningen 

 
In verband met de overige activiteiten die die op 27 april 2016 in onze wijk worden 

gehouden, zijnde Koningsdag 2016, wordt u verzocht indien u met de auto komt te parkeren 

bij de Hunzeborgh zelf op de Beijumerweg 10a. 

Op deze manier wordt voorkomen dat het centrale deel van onze wijk, het grote 

middenterrein, vast loop met verkeer, alsmede kunt u op deze manier de wijk weer snel 

verlaten. 

 

U bereikt de Hunzeborgh door de wijk in te rijden via de Groningerweg / Winsumerweg 

(n361). Bij de verkeerslichten rijdt u de wijk in, alwaar u vervolgens over de brug en voor de 

bus sluis rechtsaf slaat. U rijdt dan langs de woonboten en aan u linkerzijde ziet u vervolgens 

de Hunzeborgh liggen alwaar parkeergelegenheid is. U kunt parkeren op het parkeerterreintje 

bij de Hunzeborgh. Als dit vol is kunt u een stukje doorrijden en na de bocht naar links de 

auto langs het kanaal parkeren. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend de auto niet op de 

Beijumerweg voor de Hunzeborgh te parkeren. De auto's die er al staan zijn van de 

woonbootbewoners en de ruimte er tussen is nodig voor het verkeer van en naar de wijk Van 

Starkenborgh om elkaar te passeren. Alvast dank voor uw medewerking. 

 

 Route 

 
Hunzeborgh 
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Uitleg “Bewegende stad” middels stukjes uit het wijkblad. 

 
”Pilot De Bewegende Stad De Hunze Van Starkenborgh”  

 
Er waren twee aanleidingen voor de start van deze pilot. Het speeltoestel op het middenveld 

van De Hunze is aan vervanging toe. Het toestel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. 

Daarnaast is er nieuw beleid vanuit de unit Sportbeleid van de gemeente om de openbare 

ruimte samen met bewoners dusdanig in te richten, dat deze jong en oud optimaal uitnodigt 

om te bewegen/sporten/spelen.  

Vanuit deze ontwikkelingen is er budget vrijgekomen, waarbij ook het wijkwethoudersbudget 

via de afdeling Stadsdeel coördinatie extra budget heeft vrijgemaakt voor deze pilot in de 

wijk. Ook door eigen initiatief van een medebewoner van onze wijk is daarbij nog eens extra 

budget vrijgekomen vanuit de financiële impuls van de gemeente “wijken voor jeugd”. 

Dit budget wordt gebruikt voor het aanpakken van het voetbalveldje gelegen bij de 

Hunzeborgh.  
 

Vanuit de gemeente en de Hanze Hoogeschool hebben onderstaande personen hun bijdrage 

geleverd, in samenwerking met een aantal bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh:  

- Jelle Zwart (sportbeleid)  

- Dick Bergsma (stadsbeheer, beheer en onderhoud speeltoestellen) 

- Jan Martijn Eekhof (stedenbouw, stadsontwerp) 

- Lior Steinberg (trainee planologie, afkomstig uit Israël/student in Stockholm, inmiddels 

afgestudeerd) 

- Hanneke Verbree (studente gezondheidssociologie/onderzoek bewegen in openbare ruimte) 

- Hiske Wiggers (docent Hanzehoogeschool Sportstudies, Sportwetenschap en 

Sportmanagement) 

- Irma Zijlstra (afdeling Stadsdeel coördinatie)  

 

Op 22 april hebben de bewoners van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh de kans 

gekregen om tijdens een interactieve bewonersavond hun ideeën ten aanzien van 

bovenstaande te delen. Een 40-tal bewoners, jong en oud, zijn die avond zelf aan de slag 

gegaan met schetsen. Het delen van creatieve ideeën, aangeven van wensen op het gebied van 

spelen, bewegen en recreëren in de eigen omgeving stond centraal.  

Alle ingrediënten om als bewoner ontwerpend aan de slag te gaan waren speciaal voor deze 

avond in een creatieve vorm ontwikkeld. 

Kortom: een nieuwe indeling van de ruimtelijke omgeving van onze wijk, waarbij de inbreng 

en de ideeën van bewoners voorop staan, en vooraf in het traject bepalend zijn voor het 

eindresultaat. Deze schetsen en plannen zijn verzameld en vervolgens uitgewerkt door 

professionals, waarbij ook het onderzoek van Hanneke Verbree een rol heeft gespeeld. 

Voor de aanvullingen op bewegen in de openbare ruimte zijn met name de beweeggroepen uit 

de wijk, de loopgroepen en fitnessgroepen 50+ (o.a. Gaby Gabay en Liesbeth Visser), actief 

geweest. De HunzeFIT en de Hunze-EenMijl zijn hiervan de resultaten.  

 

Op 22 juni 2015 is er vervolgens een interactieve avond georganiseerd, waarbij iedereen die 

had aangegeven graag deel uit te willen maken van de “Stuurgroep Bewegende Stad” is 

uitgenodigd om het voorstel van de uitgewerkte plannen te bespreken, en daarbij een 

prioritering aan te brengen. Er kon een keuze gemaakt worden vanuit transparantie van de 

budgetten en de prijskaartjes die elke ingreep in de woonomgeving inhoudt. 
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Vanuit deze stuurgroep uit de wijk kwamen vervolgens nog enkele opmerkingen en 

aanvullingen op de conceptplannen. Daarna werd de afspraak gemaakt met deze input nog een 

laatste bijeenkomst te houden, en het plan definitief te maken. 

 

Op 9 september 2015 was het zover. Op deze avond zijn de plannen nogmaals voorgelegd aan 

de stuurgroep uit de wijk. Men was enthousiast en tevreden. Voor iedereen wat wils, voor 

jong en oud, om te spelen en te bewegen.  

De exacte toestellen worden nog door de gemeente gekozen en door de gemeente aanbesteed. 

Zowel de speeltoestellen als de toestellen voor de gym bij het veld van de Hunzeborgh zien er 

uitdagend uit. Het grote grasveld wordt verbeterd voor voetbal. Er komt meer plek om elkaar 

te ontmoeten, waarbij er ook een schaduwplek gecreëerd wordt door een boom met daar 

omheen een bankje. Verder een creatieve oplossing met een betonnen rand die verschillende 

functies heeft. Het schermt het speelgebied voor kleine kinderen af, en wordt hiermee een 

beschutte en intieme plek. Het biedt ouders en verzorgers de mogelijkheid om elkaar te 

ontmoeten, maar ook een oogje in het zeil te houden. Daarbij is deze ronde band ook een 

uitdaging om te spelen.  

Een uitdagend panna-veldje, een parcours voor diverse beweeg-, loop- en fitnessgroepjes uit 

de wijk, maar ook voor de individuele actieveling: HunzeFIT. 

De presentatie geeft het sfeerbeeld en de ruimtelijke indeling, waarbij dus het exacte type 

toestellen nog niet bepaald is. Wat betreft de afmetingen en verhoudingen van de toestellen 

onderling: de huidige grootte van de speelgebieden blijven zoveel mogelijk in tact. Bij de 

onderlinge plaatsing van de toestellen wordt natuurlijk rekening gehouden met 

veiligheidseisen. 

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure ingezet en zijn er 3 bedrijven in onderhandeling om 

de plannen zoals die zijn uitgewerkt te realiseren. Begin oktober moet duidelijk worden welk 

bedrijf de plannen mag realiseren in De Hunze / Van Starkenborgh. 

 

Bij aanvang van dit proces was het streven om eind dit jaar alles te realiseren.  

Het ingezette proces om daadwerkelijk bewoners aan de voorkant mee te nemen in deze pilot 

neemt extra tijd in beslag. De verwachting is dat de totale uitvoering in elk geval voor 

Koningsdag gereed is. In de tussentijd kan wel gestart worden met voorbereidende 

werkzaamheden zoals o.a. het aanbrengen van drainage. 

 

We houden u op de hoogte van de definitieve planning. In ieder geval wordt er zo lang 

mogelijk gewacht met het verwijderen van toestellen. De tijd tussen verwijderen en plaatsen 

wordt zo kort gehouden, om de mogelijkheid tot spelen optimaal te behouden. 

 

We kunnen ons voorstellen dat bewoners na het lezen van dit stuk nieuwsgierig zijn geworden 

wat er zoal in De Hunze en Van Starkenborgh veranderd gaat worden. Hier is rekening mee 

gehouden. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om op 17 november 2015 vanaf 19:30 uur 

naar de inloopavond in de Hunzeborgh te komen. Hier kunt u een kijkje nemen hoe de 

definitieve plannen gerealiseerd gaan worden. 
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  Klein overzicht plannen “bewegende Stad” 

 

 

’De Bewegende Stad’ - ’De Hunze Loopt Voorop’ - Deel 2 

       Spelen en bewegen voor jong en oud in de Wijk 

In de vorige editie van het wijkblad konden jullie al een stuk lezen over de pilot ’De 

Bewegende Stad’.  

Bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh hebben in dit project initiatief en inzet 

getoond.  

Samen met de gemeente is in een dynamisch proces de eigen inbreng over vormgeving en de 

keuzes in de openbare ruimte op het gebied van spelen en bewegen tot stand gekomen. 

Er zijn sessies gehouden vanuit de ’werkgroep Bewegende Stad’ samen met de gemeente. 

Onder projectvoering van Irma Zijlstra, stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost, werd direct 

ingesprongen op de inbreng van bewoners. Zo zijn we nog weer twee keer extra bij elkaar 

gekomen om de keuze van de speeltoestellen tot een gedragen eindresultaat te brengen. We 

zijn tot een gemeenschappelijke keuze gekomen waar een ieder zich goed in kon vinden. 

 

Op dinsdag 17 november tussen 19:30 uur en 21:00 uur waren op de inloopavond ‘De 

Bewegende Stad’ alle definitieve resultaten te bekijken. De geluiden van bewoners waren zeer 

positief over het eindresultaat.  

De planning van de uitvoering voor deze pilot is om alles gereed te hebben voor Koningsdag.  

De uitvoering start per 1 maart 2016. Tijdens Koningsdag gaan bewoners er gezamenlijk een 

feestelijke opening van maken. Het is nog een verrassing hoe een en ander er uit gaat zien. 

Hiervoor zullen diverse betrokken bewoners aan de slag gaan. Wilt u hier aan meedoen? Laat 
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het ons weten. In samenwerking met het Oranjecomité zal gekeken worden naar een passende 

feestelijke opening, waarbij vanuit het bestuur getracht zal worden de opening te laten 

verrichten door…… 

Door wie de opening verricht zal worden houden we nog lekker even geheim. 

 

Zie hieronder enkele foto’s van het resultaat. 
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Naamgeving groot middenterrein en speelplaats nabij de Hunzeborgh  
 

In het wijkblad is aandacht gevraagd middels een prijsvraag om een naam te 

verzinnen voor het grote middenterrein. Uit verschillende inzendingen is door 

een commissie in samenspraak met de Bewonersorganisatie de Hunze en van 

Starkenborgh (BHS) gekozen voor “Hunzebrink”. 

Tevens ontving het bestuur van de BHS een inzending met de naam “Josse 

Danzveld”. Hierover is gesproken binnen het bestuur van de BHS. Omdat er 

geen naam was voor het speelveld gelegen bij de Hunzeborgh, is er voor 

gekozen om dit speelveld te noemen naar Josse Danz. Een voorvechtster van het 

vrouwenvoetbal in Groningen. 

 

Hunzebrink: 

Van oudsher is de brink het centrale punt van een dorp/stad/wijk. In dit geval is 

het grote middenterrein de grote trekpleister en verzamelplek in onze wijk, en 

derhalve is voor deze naam gekozen. 

 

 
 

Josse Danzveld: 

Josse Danz was vooral een voorvechter van het vrouwenvoetbal door te 

voetballen. Net als al die andere vrouwen met haar in die tjid. Diva’s in heel 

Nederland. Vrouwen die tegen veel (maatschappelijke) weerstand aanliepen 

(vrouwen kunnen niet voetballen, was de heersende opinie) en die uit de weg 

schopten en zo bijdroegen aan de emancipatie in de sport en daarbuiten en de 

weg effenden voor al die voetbalsters die heden ten dage zonder die ellendige 

vooroordelen van het zalige voetbalspel kunnen genieten.  

Welke betekenis DIVA '83 precies heeft gehad voor de emancipatie van het 

vrouwenvoetbal in Groningen is moeilijk te duiden, maar dat ze betekenis heeft 

gehad is wel zeker. DIVA is opgericht in 1983 door een aantal vrouwen van 

voetbalclub Astrea in de stad, uit onvrede met de positie van het vrouwenvoetbal 

binnen deze club. Bij DIVA hadden vrouwen wél een gerespecteerde en 

volwaardige positie, en dat kwam natuurlijk ook naar voren op 

sportparkoverleggen en KNVB-bijeenkomsten. DIVA was en is de enige 

vrouwenvoetbalclub in Noord-Nederland. DIVA speelde haar thuiswedstrijden 
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op Sportpark Van Starkenborgh tot de opheffing ervan in het begin van het 

nieuwe millennium.   

Tot 1990 bestond Diva uit meerdere teams, waaronder meisjesteams. Diva was 

daarmee voorloper in Groningen. Na 1990 kwam de klad erin en liep het 

ledental razendsnel terug. Josse Danz werd lid in 1990 en trad al snel toe tot het 

bestuur om te helpen de teloorgang te stoppen. Toen in 1992 te weinig nieuwe 

leden zich hadden aangemeld dreigde opheffing van de club. Josse was echter 

volhardend in haar visie dat er in Groningen wel degelijk plaats was voor een 

vrouwenvoetbalvereniging. Om de club te behoeden voor opheffing schreef ze 

aan het eind van het seizoen eigenhandig 2 niet-bestaande leden in. En ze kreeg 

gelijk: aan het begin van het volgende seizoen waren er genoeg echte nieuwe 

aanmeldingen om de club voort te kunnen zetten. Zonder deze eigenzinnige 

actie van Josse zou DIVA zijn opgeheven. Anno 2016 is Diva weliswaar een 

kleine, maar nog steeds bloeiende voetbalvereniging voor vrouwen. 

Josse is meer dan 15 jaar bestuurslid geweest en haar inzet voor DIVA was ook 

na 1992 van groot belang voor de club. Ook was ze een verdienstelijke 

voetbalster. Als rots in de verdediging was ze moeilijk te passeren. Ze was 

bekend vanwege haar scherpe slidings en haar bijzondere traptechniek met de 

binnenkant van de voet waarmee ze onvoorstelbaar hard en precies kon passen 

en schieten. Josse was DIVA-lid tot haar dood. Na een ziekbed van slechts 

enkele maanden stierf ze op 22 januari 2009 aan de gevolgen van een 

hersentumor. 

 

 

 


