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Bedum is volop in beweging. Boterdiep Westzijde wordt verfraaid. De Molenweg 

volgt daarna. In het centrum wordt volop gebouwd. Het Geert Reinderspark is op de 

schop geweest en aantrekkelijker gemaakt. In Ter Laan zijn de huizen niet aan te 

slepen. Alle schoolgebouwen zijn al een tijdje aardbevingsbestendig. Aan De Vlijt 

wordt hard aan de nieuwe skatebaan gewerkt. 

 

In het grootste dorp van onze gemeente bruist het flink. Bedum maakt zich op voor 

de toekomst. 

 

En Bedum en de Bedumers kunnen vanaf vandaag weer een pareltje toevoegen aan 

de vele voorzieningen. Aan al die zaken die het dorp tot een complete én gewilde 

woonplaats maken. Bedum wordt vanaf vandaag weer wat aantrekkelijker. 

Dat hebben we te danken aan een aantal bevlogen Bedumers. Groot én klein. 

Bedumers met hart voor hun woonplaats. Bedumers die weten hoe je goede ideeën 

uitwerkt, die initiatief nemen en dromen gerealiseerd weten te krijgen. 

 

Ik wil namens het gemeentebestuur mijn grote waardering uitspreken voor het 

doorzettingsvermogen dat hier is getoond. Voor de gedrevenheid en de creativiteit 

die we hebben gezien. Voor de mouwen die zijn opgestroopt. Voor de manier waarop 

Bedumers laten zien dat hun omgeving ze lief is. En als sportwethouder doet het mij 

natuurlijk goed dat Bedumers óók willen investeren in hun gezondheid en die van 

anderen. Jonge Bedumers, die graag een uitdaging aangaan. 

 

Met het Arjen Robbeveld hebben die jonge Bedums een unieke voorziening waar de 

conditie op peil kan worden gehouden; waar sportiviteit en talent kan worden 

ontwikkeld. Het cadeau van de stervoetballer aan zijn geboorteplaats is al sinds 2005 

een geweldige magneet voor jonge Bedumers.  Maar die omgeving? Die lag er toch 

wat zielloos, wat verloren bij. Verderop heb je het Bedumerbos. Waar je kunt 

ontspannen, de hond laten ravotten en kunt genieten van de natuur.  

Wat er eigenlijk aan ontbrak, was een schakel tussen het veldje en het bos. Een 

invulling van een gebiedje dat om een bestemming schreeuwde.  
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En toen stond er een aantal bevlogen jonge Bedumers en buurtgenoten op. 

Bedumers die het oer-Groningse ‘nait soezen moar doun’ gewoon in de praktijk 

willen brengen. 

Er werden plannen ontwikkeld, voorgelegd, gewijzigd, verbeterd. Er werden fondsen 

aangeschreven. Er werd gelobbyd.  

 

En het resultaat van die inspanningen mag er uiteindelijk zijn: een beweegparcours 

waarin de het enthousiasme van de buurt, het enthousiasme van Bedumers – jong 

en oud - weerspiegelt. 

 

Een parcours dat dus niet op zichzelf staat. Ik noemde het Bedumer bos al. En het 

Arjen Robbenveldje. Maar het parcours maakt deel uit van meer. Van het opgefriste 

Geert Reinderspark. Van de belevingsroute door dat park naar het centrum die in de 

maak is. Het centrum waar de komende jaren meer zaken ten goede gaan 

veranderen. Waar het nog aantrekkelijker wordt om te winkelen, uit te gaan, te 

slenteren, je te vermaken. Waar de jeugd zich over niet al te lange tijd kan uitleven 

op een fonkelnieuwe skatebaan. 

 

Het beweegparcours is in dat rijtje uniek. Uniek omdat die niet uit de koker van de 

gemeente komt. Nee, het parcours komt uit Bedum zelf. Van Bedumers; voor 

Bedumers.  

 

Dit prachtige initiatief wordt een nieuw brandpunt voor jonge Bedumers. Daar twijfel 

ik niet aan. Bedum mag er trots op zijn. 

 

Ik wil afsluiten met een compliment voor alle initiatiefnemers en vrijwilligers die hier 

zo hard aan hebben getrokken. En Bedum? Van harte gefeliciteerd!   

   

 

 


