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Beweegtuin de Mieden 
 
Beschrijving project 
Met de aanleg van een beweegtuin in Uithuizermeeden wordt een toegankelijke manier van sporten 
en bewegen gecreëerd. Kosteloos, functioneel, veilig en toegankelijk voor jong en oud. Het is een 
plek om te bewegen en een plek om elkaar te ontmoeten. Zowel individueel als in groepsverband.  
 
Om dit te kunnen realiseren hebben we gekozen voor een fitnesspark: een concept waarbij zowel 
statisch als dynamisch getraind kan worden. Dit maakt het aantrekkelijk voor jongeren en 
volwassenen, maar ook geschikt en veilig voor ouderen. In de beweegtuin zullen een tiental stevige 
en bijna onderhoudsvrije beweegtoestellen geplaatst worden, gericht op het oefenen van conditie, 
kracht en lenigheid. Trainingsinstructies komen op een informatiebord te staan en kunnen ook via 
een smartphone-app bekeken worden.  De beweegtuin komt op een locatie te liggen bij Zorgcentrum 
de Mieden. 
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000  
 
  

 “Sporten toegankelijk voor alle bewoners in Uithuizermeeden” 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het project is essentieel voor de kennismaking met en tussen ouderen en jongeren en voor het 
stimuleren van bewegen. Er komen beweegtoestellen in een beleeftuin. Een tuin waar allerlei 
planten in komen met geuren, kleuren en bloemen van vroeger. Er was niets en straks zes toestellen, 
verlichting en een bankje en een beleeftuin. 
 
De financiering was vrij snel rond. Het dorp speelde een goede rol. Supermarkt deed bijvoorbeeld 
mee door een statiegeld actie voor de beweegtuin. In de kerk werd een collecte gedaan. En zelfs een 
rommelmarkt om geld op te halen voor de beweegtuin.  
 
Het hele dorp heeft het project beweegtuin de Mieden in de armen gesloten. Alle mensen wilden 
meedenken en meedoen. De jeugd kwam er zelfs bij. Voor de zomervakantie is de opening. Er is ook 
een schommel bij, zodat de jeugd (lees basisschoolleerlingen) er ook naar toe gaan.  
 
Er is waarschijnlijk nog een klein te kort in de financiering, maar dit hangt samen met het eventueel 
wel/niet kosten van btw terugkrijgen via gemeente.   
 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Op 1 januari 2017 is de commissie (dorpsbelangen, fysiothereapeut en verenigingen) begonnen. In 
oktober 2017 is dorpsbelangen erbij betrokken, toen is het goed van de grond gekomen. 
Ondersteuning via provincie middels huis van de sport.   
 

De gouden tip  
Zo breed mogelijk iedereen betrekken. Zoveel mogelijk partijen bij elkaar brengen. 
 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Harrie Tiekstra (harrietiek@hotmail.com)  


