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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij de visie 
op het stadspark willen herijken. Het herijken van de visie moet leiden tot een 
ruimtelijk en programmatisch kader voor het Stadspark waarin alle 
verschillende functies en ontwikkelingen een plek krijgen. Daarnaast zien we 
dat de recreatieve druk op een aantal groengebieden in de stad toeneemt, 
terwijl veel inwoners het Stadspark niet weten te vinden. We willen samen 
met u en alle betrokken onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. 
Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op 2 oktober van 
20:00 tot 22:00 in Ni Hao Stadspark aan de Paviljoenlaan 3 waar we de eerste 
resultaten willen delen en samen met u de richting willen bepalen. 

Recente ontwikkelingen 
Leefbaarheid in relatie tot groen, gezondheid en klimaatbestendigheid is een 
van de pijlers van de Ne.xt City. Het belang van groen in de stedelijke 
omgeving wordt steeds groter, het doel uit de structuurvisie voor het 
Stadspark van 2005 is daarmee nog steeds relevant. We zien echter ten 
opzichte van 2005 diverse nieuwe ontwikkelingen, met name aan de randen 
van het Stadspark. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe het Stadspark 
aansluit op de veranderende omgeving: zoals een gewenste verbinding met 
het voormalig Suikerfabriek terrein, een ander gebruik van het Martini Trade 
park en de verbinding Vesta-Stadspark. De stad groeit, het park herbergt ook 
steeds meer nieuwe functies die deels voortkomen uit bewonersinitiatieven of 
samenhangen met nieuwe thema's als de Gezonde stad (sport en bewegen). 
Veelal worden deze initiatieven ad-hoc behandeld dit komt doordat een 
heldere profilering, vertaald naar een ruimtelijk kader en een zonering 
ontbreekt. Hierdoor dreigt verrommeling van het stadspark. Om de 
mogelijkheden van de drafbaan als evenementenlocatie beter te benutten 
willen we onderzoeken op welke wijze het beheer, de exploitatie en de 
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programmaring het best kan worden vormgegeven. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met andere ontwikkelingen in de directe omgeving: rond 
Martini Plaza, Martini Trade Park, het voormalig Suikerfabriek terrein, de 
visie Stadspark en het strategisch evenementenbeleid. Thema's als groen en 
leefbaarheid zijn goed verankerd in de bestaande visie en randvoorwaarde bij 
alle ontwikkelingen. De functie van het Stadspark in relatie tot het 
klimaatbestendig maken van de stad en het voorkomen van wateroverlast is 
uitgewerkt in het waterstructuurplan. De uitvoering van dit plan "Stadspark 
draagt bij aan een klimaatbestendige stad" wordt in het najaar van 2018 
afgerond. Daarnaast biedt de klimaatstresstest die dit voorjaar is uitgevoerd 
meer inzicht in het verkoelende effect van het park tijdens warme periodes. 
Vanuit het thema Gezonde stad vraagt het om een nieuwe visie op 
sportvoorzieningen en het gebruik van het park voor outdoor-sport 
activiteiten. 

Park voor alle stadjers 
De vraagstukken m.b.t. de herijking van het Stadspark spelen zich af op een 
aantal niveaus. Vanuit de wens om het Stadspark een park te laten zijn voor 
alle stadjers is er in de eerste plaats behoefte aan bekendheid en 
herkenbaarheid van het park, de functies en de gebruikers. 
Om de bekendheid en herkenbaar te vergroten maken we in het kader van 
Lets Gro een flyer en een magazine over het park. De flyer biedt een kaart 
met een overzicht van het park met daarop de huidige functies en gebruikers, 
daarnaast wordt de flyer gebruikt om mensen te bevragen over het park. Er 
wordt een link opgenomen naar een online enquête die stadsbreed wordt 
uitgezet. Het magazine biedt de mogelijkheid meer in te zoomen op 
verschillende ontwikkelingen in het stadspark en een beeld te geven van 
activiteiten en gebruikers. Het magazine is in eerste instantie eenmalig, maar 
wordt zo opgezet dat het vaker kan verschijnen 

Het park als onderdeel van de stedelijke structuur 
Naast de behoefte aan bekendheid en herkenbaarheid is een belangrijke vraag 
hoe het park meer kan aansluiten op de stedelijke structuur. We weten al 
langer dat groen een belangrijke factor is voor de leefbaarheid/leefkwaliteit 
van de stad, en uit de recent uitgevoerde 'klimaatstresstest' wordt dat nog 
eens extra benadrukt door de nieuw gemaakte hittestresskaart waarvan een 
uitsnede hierna is weergegeven. Hieruit blijkt heel duidelijk dat het stadspark 
het grootste koele gebied is in de stad tijdens warme periodes die vaker zullen 
voorkomen. 
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Uitsnede uit de hittestresskaart waaruit blijkt dat het stadspark het 
belangrijkste groene en koele gebied is in de stad. 
Bron: concept klimaatstresstest Groningen 2018 

Vanuit klimaatperspectief is het vooral interessant hoe er robuuste groene 
verbindingen gemaakt kunnen worden tussen het stadspark en omliggende 
gebieden. Daarbij is met name de verbinding met het Suikerfabriek terrein 
interessant. Ook is in het algemeen de aansluiting van het park op de rest van 
de stad een belangrijke opgave. 

Enkele hoofdlijnen die de basis van de herijking van de visie vormen: 

• Een aanscherping van het profiel; wat past 
ruimtelijk/functioneel/ecologisch wel en wat niet bij het Stadspark? 

• Een visie op de ontwikkelingen en initiatieven in en rond het park in 
relatie tot de leefbaarheids- klimaat- en groenambities en de vertaling 
daarvan in een ruimtelijk raamwerk met waar nodig een aanscherping 
van de zonering van het gebruik. 

• Een visie op de toegankelijkheid van het park, met name voor voet- en 
fiets, maar ook OV en auto met voorstellen voor verbetering. Met 
name de toegankelijkheid voor auto's en parkeren binnen het park 
vraagt om een herijking. 

• De integratie van verkenningen voor het gebruik van de voormalige 
drafbaan. Een conclusie uit de verkenning naar de 
benuttingsmogelijkheden voor de drafbaan is dat de drafbaan zich 
onderscheidt als evenementenlocatie voor grote evenementen. 

• De integratie van de ontwikkelingen rond Martini Trade Park. In een 
deel van het stadspark ligt het Martini Trade Park(MTP). De 
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stedenbouwkundige visie voor het MTP maakt geen onderdeel uit van 
deze actualisatie van de Stadsparkvisie, hiervoor is een aparte 
opdracht verstrekt, maar beide visies dienen wel op elkaar aan te 
sluiten. 

De ruimtelijke producten in de geactualiseerde visie bestaan minimaal uit: 
• een analyse van de situatie en de verschillende opgaven, 
• een Ie visie op basis van gesprekken met betrokkenen en de analyse, 
• een schetsontwerp 
• een plantekening 
• deeluitwerkingen en verbeeldingen 

Participatie 
De input van alle betrokkenen vormt een belangrijk onderdeel van het proces 
om tot een herijking van de visie te komen. Naast de beschreven ruimtelijke 
opgave is dit onderdeel van de uitvraag. De focus hierin ligt op het 
inventariseren van wensen en behoeften, en het in beeld brengen van lopende 
initiatieven en ontwikkelingen in en rond het park. Dit onderdeel wordt voor 
een deel opgepakt door de flyer, de stedelijke enquête en het magazine. 
Daarnaast betrekken we andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld: 

• bewoners 
• bedrijven (Gasunie, Martiniplaza, Martinitradepark) 
• onderwijs 
• sportverenigingen en Sportstad Groningen 
• initiatiefgroepen zoals de wandeling 
• kinderboerderij 
• natuur en milieu 

Klankbordgroep 
Om beide trajecten te verbinden, formeren we een klankbordgroep waarin 
naast enkele leden van het gemeentelijke projectteam diverse betrokkenen en 
gebruikers van het park zitting nemen. We willen hiervoor gericht mensen 
benaderen waaronder leden van het bestaande praktijkoverleg stadspark. 

Leis Gro 
Eind oktober is het Lets Gro festival. Tijdens het Lets Gro festival 
organiseren we een sessie. De invulling van deze sessie wordt nog uitgewerkt. 
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Planning 
In de periode na Lets Gro willen we de komen tot een herijking van de visie 
die begin 2019 vervolgens kan worden vastgesteld door de nieuwe raad. 

Met vriendelijke groet. 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


