ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2021
Titel van de opdracht

Spelen, bewegen en ontmoeten in de Korrewegwijk & De Hoogte
Korte omschrijving van het onderzoeksvraagstuk
Hoe kunnen de Korrewegwijk, inclusief de Indische Buurt,en De Hoogte
aantrekkelijker gemaakt worden om te verblijven en andere mensen te
ontmoeten? En hoe kunnen bezoekers en gebruikers worden verleid om hier te
bewegen en te spelen? Wat hebben zij hiervoor nodig en welke interventies in de
fysieke omgeving kunnen hieraan een bijdrage leveren?
Bij het uitvoeren van deze opdracht wordt aangesloten bij de activiteiten van de
gemeente die tijdens de projectperiode in de Korrewegwijk en De Hoogte
plaatsvinden.
Aansluiting bij thema’s NoorderRuimte
(Meerdere thema’s aankruisen is mogelijk)
Aardbevingen
Duurzaamheid
Gezondheid & welzijn
Leefbaarheid
Aanleiding tot de onderzoeksopdracht en de huidige situatie
De gemeente Groningen werkt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en
bereikbaarheid van haar wijken. In dat kader lopen er tientallen projecten.
Gebieden waar veel projecten lopen zijn de Oude Wijken van Groningen. Centraal
in de projecten voor de komende jaren staat het versterken van de buurtfuncties
voor ouderen, volwassenen en kinderen. Ook worden er plannen ontwikkeld om
positief opgroeien als verbindend programma te ontwikkelen.

Hierbij gelden onder meer de volgende aandachtspunten en wensen;
- stimuleren tot ontmoeten, spelen en bewegen;
- aantrekkelijk voor allerlei groepen mensen (bewoners en gebruikers), en voor
mensen van allerlei leeftijden en achtergronden.
Aanvullend:
1.Stratenaanpak U en de Buurt, versterken sociaal weefsel ouderen en
volwassenen/25+
2.Ontmoetingsplaatsen voor 12-16 jr.
3.Wijkinitiatieven rondom kansen voor kinderen
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6-12 jr.

Gewenste situatie met betrekking tot het vraagstuk
Vergroten van de aantrekkelijkheid voor bewoners en gebruikers van de de Korrewegwijk
en De Hoogte door het stimuleren tot ontmoeten, spelen en bewegen.

Afstudeeropdracht, stage-opdracht …
(Meerdere mogelijkheden aankruisen is mogelijk)
De opdracht is geschikt als:
Afstudeeropdracht binnen bureau NoorderRuimte: semester in jaar 4
Stage (mogelijkheden/opleidingseisen in overleg bekijken)
Onderzoeksopdracht binnen het curriculum in andere studiejaren
Honours onderzoeksopdracht
Buitenwerkplaats SABE (2e jaars Built Environment - looptijd semester 2)
Vastgoedlab (3e jaars Vastgoed & Makelaardij - looptijd semester)
Schakelstudent: deel van schakeltraject met RUG.
Anders, namelijk

Vacatures voor studenten van de opleidingen
Noodzakelijke opleidingen bij het onderzoek:
Opleiding

x aantal
Insteek onderzoek voor deze discipline
studenten
Built Environment
2
Facility Management (International)
2
Vastgoed Makelaardij 2
Minerva
2
Toegepaste Psychologie1
Communicatie
1
Communication Multimedia
1
Design
Kies uit de lijst
Anders, namelijk…
3
Geïnteresseerde studenten van andere
opleidingen worden ook uitgenodigd om te
reageren.
Wenselijke opleidingen bij het onderzoek:
Opleiding

x aantal
studenten

Insteek onderzoek voor deze discipline

Kies uit de lijst
Kies uit de lijst
Kies uit de lijst
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De volgende kennis/skills zijn noodzakelijk en/of gewenst
- enthousiasme voor multidisciplinair werken en van elkaar leren
- buiten de gebaande paden willen treden
- initiatiefrijk zijn

Interne opdrachtgever
Contactpersoon: Lidy Bosker (projectleider) en Jeannette Nijkamp (lector Gezonde
Stad)
Contactgegevens: a.h.bosker@pl.hanze.nl / j.e.nijkamp@pl.hanze.nl
Lectoraat: Facility Management
Onderzoeksprogramma: Gezonde Stad
Website: https://www.hanze.nl/gezondestad
Probleemeigenaar, externe partner/opdrachtgever
Bedrijf/organisatie(s): Gemeente Groningen
Contactpersoon: Nienke Alkema, gebiedsmanager Oude Wijken
Harald Hilbrants bureau WIJS
Contactgegevens:
Website:
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