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De werkgroep Coenderspark bestaat uit 6 buurtbewoners uit 

Helpman/Coendersborg. Om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) 

meer een park voor de wijk te maken, willen we graag samen met jong en oud uit 

de wijk een plan ontwikkelen.  

In de vorige nieuwsbrief…. 

…nodigden we u uit om deel te nemen aan de workshop ‘Denk en schets mee aan 

een mooier Coenderspark’. Deze workshop vond plaats op zaterdag 3 oktober in 

de Coendersborg. In deze nieuwsbrief doen we verslag van deze ochtend en 

vertellen we u over het vervolg.  

Workshop 3 oktober 

Ruim 30 buurtbewoners waren op deze prachtige zaterdagochtend naar de 

Coendersborg gekomen om na te denken over mogelijke verbeteringen van het 

Coenderspark. Allereerst gaf Mathijs Dijkstra van de werkgroep een inleiding op de 

ochtend. Hij vertelde over het ontstaan van de werkgroep en de raadpleging van 

de buurt die de werkgroep dit voorjaar gedaan heeft. Op dit moment zijn de 

wensen van zo’n 135 buurtbewoners in kaart gebracht (zie eerdere 

nieuwsbrieven): deze wensen vormden de ingrediënten voor deze workshop. De 

werkgroep heeft ook een gemeentelijke subsidie voor een klimobject ontvangen; 

deze dient in het voorjaar van 2016 in het park gerealiseerd te worden. 

 

Onderneming Coendersborg 

Na deze inleiding vertelde Ineke de Boer van s’Amuse over de 

bedrijfsvoering in de Coendersborg. Deze bedrijfsvoering is er in 

eerste instantie gericht op besloten bijeenkomsten zoals 

bruiloften, diners en condoléances. s’Amuse is een bedrijf dat 

zich rustig ontwikkelt. Openstelling voor de buurt, bijvoorbeeld 

een terras met koffie, zal wellicht op een later moment bekeken 

worden.  

Historie 

Vervolgens ging Djoke Visser, stedenbouwkundige van de gemeente Groningen, in 

op de historie van Coendersborg en het park. Die gaat terug tot zeker de 15
e
 

eeuw! Toen stond op (ongeveer) deze plek een kasteel, dat in 1504 geplunderd 

werd door de Saksen. Zij staken het in 1506 in brand. 

Ecologie 

Klaas van Nierop, ecoloog van de gemeente, gaf -  

verrassend genoeg - aan dat er op ecologisch gebied 

nog veel te verbeteren is. Het ontbreekt aan ‘kleur’; 

het zaaien en planten van bloemen zal insecten 

aantrekken zoals bijen, hommels en vlinders. Dat trekt 

weer vogels aan. Libellen zouden het water prettig 

vinden als daar meer zonlicht op zou vallen. Vlakbij de 

borg staat een grote boom waarin vleermuizen 

huizen.  

4 Ideeënschetsen 

In 2 verschillende rondes werkten 4 groepen aanwezigen aan ideeënschetsen voor 

het park. Tussendoor en aan het einde werden de ideeën met elkaar gedeeld. 

Tussen de verschillende voorstellen zaten overeenkomsten, hoewel de focus per 

groep wat anders lag: bij de ene groep lag deze bijvoorbeeld meer op rust en 

genieten; bij de andere groep meer op onderling contact en bij weer een andere 

op spelen en verblijven. Prachtige resultaten waar we zeker mee verder kunnen! 

We proberen als werkgroep deze resultaten voor de kerst samen te vatten. We 

houden u op de hoogte! 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Coenderspark / e-mail: coenderspark@gmail.com  


