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Inleiding
Tijdens de behandeling van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad de motie Calisthenicspark
Zwolle (motie 593) aangenomen. Deze motie vraagt het college te onderzoeken hoe een
Calisthenicspark een aanvulling kan zijn op het Zwolse beweeglandschap, daarbij te kijken naar de
behoefte, de potentiële bezetting, potentiële locatie en de kosten en de Zwolse initiatiefnemers daarbij
te betrekken.
Opzet onderzoek
Gestart is met het vinden van de doelgroep met als doel de omvang van de behoefte en het gebruik in
kaart te brengen. In Zwolle is deze vorm van sport (nog) niet georganiseerd, waardoor de doelgroep
moeilijk vindbaar is. Het is echter gelukt om vier enthousiaste beoefenaars van de sport te benaderen
om met hen in gesprek te gaan. Met drie van hen hebben, samen met SportService Zwolle, twee
verkenningsoverleggen plaatsgevonden. Daarnaast is onderzocht welke investering een
calistheniscpark met zich mee brengt. Dit door in gesprek te gaan met een leverancier van
calisthenicstoestellen, naast het betrekken van de vele voorhanden informatie op internet. Tenslotte is
ook met de beoefenaars van de sport gekeken naar een potentiële locatie.
Behoefte en bezetting
Calisthenisc is in Zwolle ongeorganiseerd en wordt vooral individueel beoefend. De beoefenaars die wij
gesproken hebben kenden ook geen andere beoefenaars in de stad. Dit maakt het lastig om een
inschatting te maken van de daadwerkelijke behoefte en tot welke (potentiële) bezetting dit zal leiden.
Ook op landelijk niveau zijn er geen deelnamegegevens bekend op basis waarvan een inschatting
gemaakt kan worden van het aantal beoefenaars in Zwolle. Ervaringen uit het land leren wel dat een
vorm van programmering, bijvoorbeeld door een Calisthenicsclub/vaste gebruikersgroep die op vaste
dagen de voorziening gebruikt, vaak wel helpt om meer beoefenaars te werven en het gebruik te
vergroten.
De beoefenaars geven wel aan dat zij een calaisthenicspark wenselijk vinden en dat het een goede
aanvulling is op het aanwezige sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte. Aangegeven is dat
(afhankelijk van de locatie) de voorziening ook opgenomen kan worden in bijv. het schema van
commerciële sportaanbieders. Er zijn nu immers al meerdere sportscholen en ZZP-ers, die hun
sportaanbod in de openbare ruimte verzorgen (denk bijv. aan bootcamplessen rond de
Wythmenerplas).
Conclusie: de omvang van de doelgroep en daarmee de behoefte aan en de bezetting van een
calisthenicspark is niet in te schatten. Bij de gesproken beoefenaars leeft de behoefte aan een goede
voorziening wel.
Kosten
De investering in een Calisthenicspark kan sterk variëren en is afhankelijk van de omvang/afmeting
van het park, het aantal en type toestellen en de leverancier. Het kostenplaatje voor een
calisthenicspark dat voldoende variatie biedt en geschikt is voor in elk geval de basisoefeningen
bedraagt tussen ca. € 40.000,- tot € 50.000,- (excl. Btw) inclusief grondwerkzaamheden, maar
exclusief grondkosten. Indien een uitgebreider park gewenst is en meer toestellen worden geplaatst
zijn de kosten vanzelfsprekend hoger. Naast de investering (afschrijving in 10 jaar) moet het park
(ondergrond en de toestellen) ook onderhouden en periodiek gekeurd worden. De kosten hiervan zijn
afhankelijk van de gebruikte materialen voor de toestellen en de ondergrond en worden geraamd op
ca. 2,5% van de investeringskosten per jaar.
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Conclusie: De investering in het aanleggen van een voldoende functioneel calisthenicspark zullen
ongeveer ca. € 50.000,- (excl. Btw) bedragen, exclusief eventuele grondkosten. Voor de jaarlijkste
onderhoudskosten moet rekening gehouden worden met € 1.250,-.
Locatie
Aangezien de behoefte niet in kaart kan worden gebracht is het niet mogelijk de “ideale” locatie aan te
duiden. Er zijn diverse mogelijkheden besproken:
 Als aanvullende voorziening bij een bestaand sportpark
 Aanvullend op andere voorzieningen/parken/plassen in de openbare ruimte (bijv. in het
Wezenlandenpark, Twistvlietpark, etc.)
De beoefenaars die deel hebben genomen aan de overleggen komen uit Stadshagen of een
nabijgelegen wijk. Hun voorkeur gaat dan ook uit naar een Calisthenicspark ergens (redelijk centraal)
in Stadshagen. Vanuit enkele commerciële sportscholen/-ondernemers uit de wijk wordt dit postief
benaderd, hoewel een eventuele financiele bijdrage vanuit deze partijen niet waarschijnlijk is. Een
locatie buiten Stadshagen elders in de stad is wat betreft de beoefenaars ook een optie (mits enigszins
centraal in de stad), maar zal door hen minder frequent gebruikt worden.
Vanuit de contacten met SSZ is naar voren gekomen dat het TAK-college aanvullende mogelijkheden
zoekt om haar behoefte aan sportaccommodatie nadere invulling te geven. Hierover zijn al wel ideëen,
maar deze zijn nog niet concreet en moeten nader onderzocht worden. Insteek is om op het terrein
voor de school (Schuurmanstraat) diverse sport- en beweegvoorzieningen te realiseren, waaronder
een multifunctioneel sportveld en een bootcamp-/calisthenicsachtige voorziening. Deze staan overdag
ten dienste aan de school en kunnen buiten schooltijd openbaar gebruikt worden.
Conclusie: Er zijn meerdere locaties die in aanmerking kunnen komen vooor een calisthenicspark
echter een keuze zal meer afhangen van de plek waar de functie qua gebruik het meest tot zijn recht
komt. In dit kader ligt het voor de hand om aan te haken bij ontwikkelingen van het TAK-college
waardoor het Calisthenicapark een vast gebruik kent door de school en daarnaast ter beschikking staat
van de Zwolse inwoners.
Kernboodschap
De behoefte aan en het potentieel gebruik van een eventueel Calisthenicspark zijn niet in kaart te
brengen waardoor onzeker is of de voorziening wel voldoende benut gaat worden. Een
Calisthenicspark ontbreekt op dit moment in de openbare ruimte en vanuit dat opzicht is het een
aanvulling op het huidige sport- en beweegaanbod in Zwolle.
Vanuit het gebruik en de mogelijkheid om de investeringen in een calisthenicspark te delen willen we
aanhaken bij de ontwikkelingen van het TAK-college. Wij zullen met het TAK-college de komende
periode in gesprek blijven om te kijken wat mogelijke en haalbaar is. Mocht dit leiden tot een concreet
plan dan komen wij met een voorstel terug in de Raad.
Consequenties
Op dit moment zijn er geen consequenties. Een nadere uitwerking van de plannen bij het TAK-collega
zal mogelijk wel financiele consequenties hebben. Zo zal onderzocht moeten worden of op de plek bij
de school een dergelijke voorziening past in stadsbeeld, hoe de eigendomsverhoudingen liggen voor
het betreffende terrein (deels openbaar terrein, deels eigendom school) en hoe dat afgehecht dient te
worden, dit naast de investerings- en onderhoudskosten die hieruit voorvloeien. Zo mogelijk komen we
op de daarvoor geëigende momenten met een nadere financiele vraag.
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Communicatie
Een aantal beoefenaars zijn betrokken in dit onderzoek. De bevindingen uit deze nota zijn ook
teruggekoppeld aan deze beoefenaars en SSZ. Ook bij het vervolg proberen we deze partijen zo goed
mogelijk te informeren en te betrekken.
Vervolg
Samen met SportService Zwolle zal overleg plaatsvinden met het TAK-college teneinde inzicht te
krijgen in het tempo en de planning van eventuele ontwikkelingen. Zo mogelijk zullen ook de
beoefenaars bij een ontwikkeling betrokken worden.
Openbaarheid
Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;
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