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Groningen, 26 augustus 2020

Inspreeknotitie : t.b.v. Toekomst evenemententerrein Drafbaan Stadspark Groningen
Inspreker
: Marinel Pleij, namens Stichting Boomwachters Groningen
Geachte aanwezigen,
Graag refereer ik aan de inspraakavond van 2 oktober 2018 in het Stadsparkpaviljoen over de
toekomst van het Stadspark. De opkomst was overweldigend, de boodschap van aanwezigen helder:
‘Laat het park met rust.’
Toch wil de gemeente haar plannen doorvoeren en Groningen met een indrukwekkende lijst van
evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland. De
businesscase ‘The show must go on’ is duidelijk, de vercommercialisering van het Stadspark zal
gerealiseerd worden met grote festivals, een openluchtbioscoop, meer horeca etc. In de
gemeentelijke plannen wordt gesuggereerd dat evenementen het park toegankelijker maken voor
Stadjers, terwijl hoge toegangsprijzen voor een gemiddelde Stadjer niet op te brengen zijn. Tijdens
de afgelopen tropische weken hebben we kunnen zien dat Stadjers het park goed weten te vinden.
Over het grote aantal evenementen en daarbij horende toestroom van bezoekers maken wij ons
zorgen:
1. In hoeverre komt de rust, de natuurbeleving en het welzijn van flora en fauna niet in het
gedrang? De evenementen vinden hoofdzakelijk in het voorjaar en de zomer plaats, een
periode waarin de natuur haar hoogtepunt beleeft.
2. Hoe zit het met de luchtvervuiling en brandgevaar voor flora en fauna?
3. Festivals zorgen voor enorme hoeveelheden afval. Hoe kijkt onze groene gemeente aan
tegen dit fenomeen?
4. Op welke manier worden bomen en ander groen beschermd tijdens op- en
afbouwwerkzaamheden maar ook tijdens de festivals?
5. Op welke manier worden wortels en de bodem van en rondom bomen beschermd?
6. Worden er bomenexperts ingezet om dergelijke festivals te begeleiden?
7. Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor grootschalige festivals (bijv. langs de A7)
8. In diverse andere gemeentes is volop discussie over het toenemend aantal evenementen en
de gevolgen daarvan voor stedelijk groen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
waarschuwde dat de vele festivals in stadsparken ervoor zorgen dat bodems in parken
worden aangetast, waardoor de waterhuishouding geschaad wordt. Worden dergelijke
discussies ook in Groningen gevoerd en zijn voornoemde gevolgen bekend?
9. Onderzoek onder stadspanelleden heeft uitgewezen dat Stadjers als één van de belangrijkste
functies van het Stadspark rust en natuurbeleving noemen, waarom wordt hier geen
rekening mee gehouden?
10. Waarom worden in een tijd waarin Klimaatverandering en CO2 problematiek spelen
grootschalige activiteiten georganiseerd in een kwetsbaar maar voor de stad belangrijk groen
gebied. Wordt er nagedacht over de gevolgen hiervan in de toekomst?
[388 woorden]

