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A ls je recentelijk in de binnenstad bent 
geweest, dan zal het je niet ontgaan zijn 
dat er al wat aan het veranderen is. Er zijn 

allerlei alternatieve fietsroutes uitgeprobeerd en 
er wordt ruim baan gemaakt voor de voetgangers. 
Bovendien rijden bussen over anderhalf jaar niet 
meer over de Grote Markt. De gemeente zet in op 
meer ruimte om te lopen, spelen, zitten en elkaar 
te ontmoeten.

VOETGANGER IN HET GEDRANG
Deze veranderingen moeten de binnenstad 
van Groningen aantrekkelijker maken voor 
voetgangers, zo vertelt Jeroen Engels. Hij is 
werkzaam als Programmamanager Binnenstad 
bij de Gemeente Groningen. ,,Groningen 
groeit enorm, zowel in inwonersaantal als qua 
voorzieningen. Hierdoor wordt het steeds drukker 
in de binnenstad. De voetganger komt in het 
gedrang door bussen, geparkeerde fietsen en 
laad- en losverkeer, terwijl lopen de beste manier 
is om je in de binnenstad te verplaatsen.” 

STAD GEZOND HOUDEN
Volgens Jeannette Nijkamp zijn deze 
veranderingen een voorwaarde om de stad 

gezond te houden. Als lector Gezonde Stad bij 
de Hanzehogeschool doet zij onderzoek naar de 
relatie tussen de gebouwde omgeving en leefstijl 
en gezondheid, met als doel deze te verbeteren. 
,,Veel mensen bewegen te weinig. Daarnaast 
is het risico op eenzaamheid in steden groot, 
omdat het anoniemer is. Een omgeving waar 
veel mensen op straat zijn en die prettig is voor 
iedereen, is een omgeving die stimuleert om 
naar buiten te gaan, te bewegen en met elkaar in 
contact te komen.” 

Dit draagt bovendien bij aan het verkleinen 
van gezondheidsverschillen, wat in Groningen 
hard nodig is. Nijkamp: ,,Net als in andere 
grote en middelgrote steden zijn hier grote 
gezondheidsverschillen, wat vooral te maken 
heeft met opleidingsniveau. Mensen met een 
lagere opleiding hebben vaak een ongezondere 
leefstijl en de ervaren gezondheid is slechter. Ze 
zijn vaker eenzaam, bewegen minder en hebben 
vaker chronische ziektes en overgewicht. Een 
omgeving die mensen verleidt tot gezond gedrag, 
kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren 
van hun leefstijl. Hierin schieten individuele 
leefstijlinterventies vaak te kort.”  

PRETTIG VOOR IEDEREEN
Door gebruikers van de binnenstad in 
allerlei fasen van het onderzoek actief te 
betrekken, moet het resultaat zo goed 
mogelijk aansluiten bij hun wensen. Van de 
mensen die er wonen, werken en studeren, 
tot degenen die er komen om te winkelen en 
recreëren. Spelen is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt. Door meer speelaanleidingen 
te creëren, zoals stenen om overheen 
te springen of fonteinvloeren, gaan ook 
kinderen zich hopelijk meer thuis voelen in 
de binnenstad. Zo behoudt Groningen zijn 
veelzijdigheid en blijft het een levendige en 
aantrekkelijke stad. 

Deze zomer betrok de gemeente bezoekers 
van de binnenstad al bij een proef. Een 
weekend lang kon je op de Grote Markt 
met een groot schaakspel en in de zandbak 
spelen, hinkelen, een praatje met elkaar 
maken of even uitrusten op extra zitjes. 
Slechts een klein voorproefje van wat er 
allemaal nog gaat komen. 

Een Groninger binnenstad waar mensen graag verblijven. Daar werkt de Gemeente Groningen samen met 
de Hanzehogeschool aan. Waar je makkelijk een praatje met elkaar maakt, lekker in het zonnetje kunt zitten 
en waar je kinderen graag laat spelen. Zo blijft de stad namelijk gezond.

SCHAKEN IN DE PROEFTUIN
 OP DE GROTE MARKT. 
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spelen en lopen
in de binnenstad:
zo blijft groningen gezond


