Geachte Bestuur Groenalliantie
Enige tijd geleden hebben wij met een aantal medewerkers van Staatsbosbeheer (John Verheusen
en Maarten van Arkel) gesproken over de mogelijkheden die het Goudse Hout te bieden heeft voor
een Freerunpark. Uit die gesprekken en de stukken die betrekking hebben op de Kwaliteitsimpuls
van de Groenalliantie kwam naar voren dat daar in de Goudse Hout mogelijkheden liggen. Er is veel
behoefte aan buitensportlocaties en er is momenteel in Gouda geen mogelijkheid om Freerun in de
buitenlucht te beoefenen terwijl Freerunnen juist buiten het beste tot zijn recht komt. We denken
dat we door een Freerunpark te realiseren in de Goudse Hout er meer mensen en en verschillende
nieuwe doelgroepen de Goudse Hout gaan ontdekken
Draagvlak
Freerun is een relatief nieuwe snel groeiende sport. Het fijne aan een Freerunpark is dat het direct
voor veel verschillende sporters en bewegers aantrekkelijk is. Beoefenaars van Calisthenics (trainen
met lichaamsgewicht), Bootcamp, Buitensporters kunnen en zullen de obstakels namelijk een voor
een gebruiken om zo verschillende spiergroepen te trainen.
Je trekt je jezelf op, of duwt jezelf juist omhoog en je bepaalt de moeilijkheidsgraad door je lichaam
in een lastigere positie op te trekken of door jezelf te moeten balanceren.
Ook Outdoor fitness fanaten kunnen heel goed gebruik maken van de obstakels in een natuurlijk
freerunpark. Zij zouden in het park net als de freerunners een parcours kunnen afleggen met in hun
geval meer de nadruk op de fysieke inspanning.
Met een goede samenwerking van verschillende sportdisciplines kan een dergelijk park uitgroeien
tot de sportplek van alle buitenliefhebbers in Gouda. Momenteel zie je dit veel gebeuren in
buurgemeentes. Het park zou heel goed aansluiten bij de onlangs gerealiseerde speeleilanden. Die is
vooral gericht op kinderen van onder de 14 jaar, het Freerunpark is voor geschikt voor mensen vanaf
12 jaar.
Onze bijdrage
Wij denken dat wij ons steentje vooral goed kunnen bijdragen door evenementen in freerunnen,
parkour, calisthenics, bootcamps, etc. te organiseren. We zijn bekend met de beoefenaars en zijn de
gespreksvoerders van onze community. Zo kunnen we deze plaats, Gouda en zijn omgeving op de
kaart zetten als de sporthub die we willen dat het wordt. Daarnaast kunnen hier lessen en sport
meetings (ook wel jams) gehouden worden waar mensen samen sporten op een niet-competitieve
manier.
We hebben ook voor ogen om ons op het gebied van onderhoud in te zetten, door wanneer nodig
een actie op te zetten om schoon te maken.
Ook zullen we door er zelf te sporten en wellicht les te geven een belangrijke rol spelen in sociale
controle in en rondom het park.
Al deze activiteit zal dan door mond-op-mond reclame al snel meer gelijkgezinde mensen
aantrekken waardoor de eigenheid van deze plek alleen maar meer zal groeien. Het zal ook mensen
van buiten Gouda aantrekken omdat je dit niet overal hebt.
Ook kunnen wij samen met andere sportbeoefenaars goed meedenken in het ontwerpproces zodat
het park zo goed mogelijk bij de verschillende beoefenaars aansluit.

Door het Freerunpark vlakbij het speeleiland te situeren zullen er ook meer mensen aanwezig en
betrokken zijn bij de Goudse Hout en is er meer maatschappelijk toezicht wat de kans op
vandalisme.

Provincie Zuid Holland en gemeente Gouda
Wij denken dat er ook mogelijkheden liggen om voor de realisatie van een park subsidie te
verkrijgen van de provincie zuid Holland. Er zijn verschillende subsidie programma’s die daar voor in
aanmerking komen. Ook de gemeente Gouda juicht dit initiatief toe.

Graag horen we van u hoe we dit initiatief verder van de grond kunnen krijgen. Wij zijn altijd bereid
om onze ideeën nogmaals toe te komen lichten
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