
 

 
 

3a Toelichting en ontwerp mountainbike skillspark Meerstad 
 
Begin 2020 hebben wij omwonenden geïnformeerd over het starten van een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een tijdelijk mountainbike skillspark ter plaats van de slibdepots naast de P+R 
Meerstad. Een initiatief waarvoor we in maart 2020 een intentieovereenkomst gesloten hebben met 
een groep enthousiaste mountainbikers. 
Ook al staat dit initiatief in principe los van de ontwikkeling van de Eemskanaalzone, in een aantal 
reacties op het concept SPvE wordt er wel naar verwezen daarom wij vinden dit reactierapport de 
beste plek om uitleg te geven over dit initiatief. 
 
Inleiding 
Een skillspark is een terrein waar mountainbikers oefeningen kunnen doen om hun rijtechniek te 
trainen. U kunt daarbij denken aan een of meerdere uitdagende parcoursen met hoogteverschillen, 
haarspeldbochten, etc. Door te variëren in moeilijkheidsgraad is er altijd een parcours dat geschikt 
is voor kinderen, beginners of gevorderden. Vanuit Bureau Meerstad willen we dit initiatief graag 
mogelijk maken om het buiten sporten en recreëren te stimuleren en mensen bekend te maken met 
de ontwikkeling van de Eemskanaalzone en Meerstad. Naast het initiatief van een skillspark is het 
denkbaar dat we in de toekomst ook andere initiatieven mogelijk maken in de Eemskanaalzone. 
 
Locatiekeuze 
De beoogde locatie voor het skillspark is het braakliggend terrein ten oosten van de P+R. Op 
onderstaande kaart is de locatie aangeduid met nummer 2. Het skillspark zal tijdelijk zijn en wordt 
in eerste instantie vijf jaar in gebruik genomen met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 
vijf jaar. 
 
Voor de locatie naast de P+R is gekozen op basis van een locatieonderzoek waarbij in totaal 6 
locaties beoordeeld zijn. De volgende criteria zijn gehanteerd om tot een locatiekeuze te komen: 

- Het skillspark mag de bouwwerkzaamheden in Meerstad niet in de weg zitten; 
- De grond voor het skillspark moet in bezit zijn van de gemeente; 
- De locatie moet goed bereikbaar zijn; 
- De locatie moet groot genoeg zijn en het skillspark moet op korte termijn gerealiseerd 

kunnen worden. 
Daarnaast hebben we de koppelkansen met bijvoorbeeld horeca, wandel-, fiets- en kanoroutes, 
etc. laten meewegen. 
 
Conclusie van het locatieonderzoek is dat het terrein naast de P+R op korte termijn het meest 
geschikt is voor een tijdelijk skillspark. De bouwwerkzaamheden van de noordelijke 
ontsluitingsroute en de ontwikkeling van de Eemskanaalzone worden er niet door belemmerd. De 
locatie is zeer goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer, auto als fiets en het terrein kent al 
hoogteverschillen waardoor het erg geschikt is voor een skillspark. 
Op lange termijn vinden wij locatie 4 in de Harksteder Broeklanden het meest geschikt. Het is de 
bedoeling om aan het einde van de Vossenburglaan een Toeristisch Overstap Punt te maken. Wordt 
daar naast een skillspark gerealiseerd dan zijn er veel koppelkansen met wandel-, fiets- en 
kanoroutes in de Harksteder Broeklanden. De Zeilen, het laatste deelgebied van Meerstad Midden 
West is echter nog volop in ontwikkeling waardoor een skillspark op deze locatie op korte termijn 
niet opportuun is.  



 

 
 

 
Kaart met beoordeelde locaties voor het skillspark 
 
Door omwonenden is de suggestie gedaan om het skillspark te realiseren in een groengebied langs 
de ringweg Oost. In de komende jaren zullen op deze locatie echter veel bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute en de aansluiting 
daarvan op de ringweg Oost. Waardoor wij deze locatie als ongeschikt beoordelen. 
 
Ontwerp skillspark 
Voor het maken van een ontwerp voor het skillspark hebben wij de heer Jansen van het bureau 
Track & Trails aangesteld. De heer Jansen heeft bosbouw gestudeerd waardoor hij in staat is om bij 
het ontwerpen van mountainbikeroutes en skillsparks de natuur centraal te stellen. Voorbeelden 
van zijn werk zijn in heel Nederland te vinden en worden zeer gewaardeerd door de mountainbike 
community. 
 
Het skillspark naast de P+R is straks bereikbaar vanaf de P+R zelf en vanaf het fietspad langs de 
Driebondsweg. Beide toegangswegen leiden naar een entree met een toegangspoort. Hierdoor is 
duidelijk waar de ingang van het skillspark is (rondom het terrein worden in principe geen hekken 
geplaatst) en kan door middel van borden duidelijk gecommuniceerd worden aan welke regels 
iedereen zich moet houden wanneer ze het skillspark betreden. We streven ernaar het skillspark 
zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te maken. 
 
Het ontwerp van het skillspark is onderstaand weergegeven en bestaat grofweg uit drie delen. Aan 
beide uiteinden liggen verhoogde grondlichamen en in het midden ligt een lager gedeelte, waar 
voornamelijk riet groeit. In verband met de aanwezigheid van rietvogels is besloten om dit lager 
gedeelte niet te gebruiken voor het skillspark. 
Het parcours loopt rondom dit lager gedeelte en over de twee grondlichamen. Om meer 
hoogteverschillen in het parcours te creëren worden extra grondlichamen opgeworpen en zullen de 
bestaande grondlichamen enigszins worden vergraven. Doel is om zo bovenop de grondlichamen een 
glooiend terrein te krijgen, waardoor er veel geklommen en gedaald kan worden op het parcours. 
Er zal een basisparcours worden gebouwd zonder hindernissen waardoor het geschikt is voor 
kinderen en beginners. Op dit basisparcours zullen er wel enkele brede vlonders en een pumptrack 
voorkomen, maar deze zijn voor kinderen en beginners vrijwel risicoloos te rijden. 
  



 

 
 

Op parallelle paden worden allerlei hindernissen gebouwd zoals dirtjumps, rockgardens en  
north shore elementen. Deze elementen zijn nog niet in detail ontworpen, tijdens het bouwen 
wordt, in samenspraak met betrokken mountainbikers, bepaald welke elementen er precies 
gebouwd worden. De hindernissen zijn erg geschikt voor gevorderde mountainbikers om hun 
rijtechniek te trainen. De moeilijkheidsgraad van de hindernissen in het parcours worden met 
standaardiseerde kleurcodes aangegeven. Zodoende is het skillspark geschikt voor meerdere 
doelgroepen om plezier aan te beleven. 
 

 
 
Ecologische beoordeling 
Op verzoek van omwonenden en vooruitlopend op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor 
het skillspark is door de sectie Ecologie van de Gemeente Groningen een ecologische beoordeling 
van het ontwerp uitgevoerd. 
Uitkomst van de ecologische beoordeling is dat de aanleg van het skillspark passend is binnen het 
vastgesteld gemeentelijk beleid. Daarnaast ontstaat er voor de aanleg en het gebruik van het 
skillspark naar verwachting geen conflict met de Wet natuurbescherming omdat geen beschermde 
soorten in het gebied worden verwacht. 
De aanleg van het skillspark zal buiten het broedseizoen voor vogels uitgevoerd worden. Verder 
merken wij op dat de positie van het nest van een Havik dat zich in het bos op de slibdepots 
bevindt, nauwkeurig is ingemeten en dat het parcours van het skillspark op een afstand van 
minimaal 100 m vanaf dit nest gelegen zal zijn. 
Om verstoring van vleermuizen en andere zoogdieren te voorkomen zal het skillspark alleen 
overdag in gebruik zijn, er wordt geen verlichting rondom het skillspark geplaatst en er worden 
geen evenementen met geluidsversterking georganiseerd. 
Tot slot zullen er enkele struikengroepen worden geplant om de natuurwaarden te versterken. Zo 
wordt voldaan aan de aanbevelingen uit de ecologische beoordeling. 
  



 

 
 

Vervolg 
In het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug (2013) heeft de locatie van het skillspark de 
bestemming Agrarisch. Binnen deze bestemming is recreatief medegebruik mogelijk. Vanwege de 
omvang en de aaneen geslotenheid van het skillspark is echter besloten om een 
omgevingsvergunning strijdig gebruik met toepassing van een tijdelijke afwijking (max. 10 jaar) aan 
te vragen. Daarnaast moet er voor de aanleg van grondlichamen en het plaatsen van een 
toegangspoort een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De behandeltermijn voor de 
omgevingsvergunning is 8 weken, gevolgd door een bezwaartermijn van 6 weken. 
De aanvraag omgevingsvergunning zullen wij indienen na vaststelling van het SPvE door het college 
van B en W. Hierover zal Bureau Meerstad actief communiceren. Volgens planning kan de aanleg 
van het skillspark vervolgens in de tweede helft van 2021 beginnen. 
 
Zoals gezegd heeft het skillspark alleen betrekking op het braakliggende terrein direct naast de 
P+R. Als vervolg op het skillspark willen we op termijn ook de haalbaarheid onderzoeken van een 
mountainbikeroute om zo het bos op de slibdepots toegankelijk en beleefbaar te maken. Ook voor 
dit onderzoek zullen we een ecologische beoordeling laten opstellen om conflicten met de Wet 
Natuurbescherming te voorkomen.
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