
 

 

 

Realisatie van een multifunctioneel sportpark door het bundelen van 
krachten 
 

Vier Zwolse sportverenigingen - Hanzerenners, TV Triade, MTB Zwolle en Schaatsvereniging Zwolle - 

hebben in oktober 2021 in het kader van ‘Mijn idee voor Zwolle’ een pitch aan de gemeenteraad 

gegeven om een gezamenlijk ‘multifunctioneel sportpark’ te realiseren. Met resultaat. 

 

Wielervereniging De Hanzerenners traint sinds jaren op de parkeerplaats bij de Wijthmenerplas. Omdat 

dit een openbare plek is waar veel mensen samenkomen om te barbecueën en te sporten, kan dit 

gevaarlijke situaties opleveren. Verder is het asfalt verouderd en omdat het een parkeerplaats is, kan er 

ook nog wel eens wat olie op de weg liggen. Edwin Solen van de Hanzerenners: “Graag zien wij een 

‘multifunctioneel sportpark’ verrijzen en hebben de samenwerking gezocht met TV Triade, MTB Zwolle 

en Schaatsvereniging Zwolle. Deze samenwerking is belangrijk om elkaar te versterken.” 

 

Multifunctioneel sportpark 
De verenigingen hebben gezamenlijk één doel voor ogen: een multifunctioneel sportpark. Met een 

wieler-/skeelerbaan van 1 of 2 kilometer dat eenvoudig onder water gezet kan worden als het vriest om 

te schaatsen. En in het midden een bikepark. 

 

Pitch aan de gemeenteraad met resultaat 
Solen vervolgt: “Toen we in het kader van ‘Mijn idee voor Zwolle’ een pitch aan de gemeenteraad 

konden geven, hebben we gezamenlijk met de vier verenigingen in een paar dagen tijd een (pitch)video 

in elkaar gezet, klik hier om te kijken. Deze is getoond tijdens de raadsvergadering. En met resultaat. Het 

idee staat op de politieke agenda en is geadopteerd door enkele politieke partijen: ChristenUnie, Groen 

Links en D66.” 

 

“De maanden die volgden stonden in het teken van doorpraten met de eerder benoemde partijen en de 

gemeente Zwolle om het plan verder vorm te geven en een geschikte locatie te gaan zoeken. Wij zijn blij 

dat we met vier verenigingen de handen ineen geslagen hebben en dit tot nu toe bereikt hebben. We 

kijken uit naar de realisatie van het ‘multifunctionele sportpark’.” 

 

https://youtu.be/mzoCoRQ5S4o

