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Geachte heer, mevrouw,

Momenteel werken wij aan de herijking van een visie op het Stadspark. Met deze brief
informeren wij u over de stand van zaken. Tegelijkertijd willen we graag de belangrijkste
uitgangspunten van deze herijking aan u voorleggen.
In 2006 stelde uw raad een visie vast voor het Stadspark onder de titel “De verborgen stad,
structuurvisie voor het Stadspark Groningen”. De ambitie van destijds was om ‘het Stadspark
op de kaart te zetten voor alle Groningers’ en daarmee de potentie van het park beter te
benutten. De thema’s die werden benoemd, zoals het handhaven van de natuurwaarden, het
vergroten van attractiviteit, diversiteit en veiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid,
zijn nog steeds relevant.
Een deel van de visie uit 2006 is uitgevoerd. Het voorpark is opnieuw ingericht en de bomen
aan de Concourslaan zijn vervangen, de entree voor auto’s vanuit Corpus den Hoorn
functioneert al een tijd, er is een nieuw beheerplan opgesteld en vorig jaar is het
waterbeheerplan uitgevoerd. Echter een aantal structurele ingrepen uit het plan van 2006, zoals
de realisatie van de natuurparklaan en de centrale parkeervoorziening, zijn nog niet
uitgevoerd. Momenteel maken we de balans op en bezien we hoe de plannen van destijds zich
verhouden tot de ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst rond het Stadspark voltrekken.
We hechten om verschillende redenen belang aan het Stadspark als groene long in de stad, met
een omvang van maar liefst 140 hectare. De mogelijkheid om te recreëren en van de natuur te
genieten draagt in belangrijke mate bij aan de leefkwaliteit van de stad. Nu we te maken
hebben met een verdere opwarming van de stad is de betekenis van het Stadspark als relatief
koele plek toegenomen. De natuurwaarden, de ecologie en de biodiversiteit binnen het park
verdienen versterking. De druk op groengebieden rond de binnenstad neemt toe, terwijl
Groningers het Stadspark nog steeds onvoldoende weten te vinden. Kortom: het park biedt op
verschillende terreinen belangrijke mogelijkheden die we beter moeten gebruiken.
De ambities uit de visie van 2006 staan nog steeds overeind. De realisatie ervan is niet
afgerond, vooral omdat de middelen niet voorhanden waren om grote structurele maatregelen
in het park uit te voeren. We hebben momenteel geen behoefte aan een totaal nieuwe visie,
maar dragen zorg voor een herijking ervan tegen de achtergrond van huidige en toekomstige
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ontwikkelingen in de groeiende stad. We formuleren de opgaven voor de komende jaren en
geven een afwegingskader voor nieuwe initiatieven in en rond het park. In dit stadium willen
we de uitgangspunten van de herijking aan u voorleggen.
Voortgang
We zijn in gesprek met gebruikers, natuurorganisaties en omwonenden van het park. Zij
worden vertegenwoordigd in een klankbordgroep die meedenkt over de toekomst van het park.
We brengen de ontwikkelingen in kaart die relevant zijn voor het Stadspark, zoals de aanpak
van de zuidelijke en westelijke ringweg, de toekomstbeelden uit Next City, de toegenomen
betekenis van evenementen en de ontwikkelingen rond het Suikerfabriek terrein, het Martini
Trade Park / MartiniPlaza en het zuidelijk Stationsgebied.
Met een ecoscan brengen we de ecologische waarde van het park in kaart. We onderzoeken
hoe we de biodiversiteit kunnen versterken. We stellen de vraag hoe we de aantrekkelijke
kanten van het Stadspark onder de aandacht van Groningers kunnen krijgen, zodat het park
meer en beter wordt gebruikt.
We zijn in gesprek over de toekomst van de Drafbaan, over het – op aanvaardbare wijze –
terugdringen van het autoverkeer en over de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen in het
park (zoals kinderboerderij, speeltuin, hertenkamp, horeca, heemtuin, bijenstal,
sportvoorzieningen, disc-golf, etc.).
Tot slot onderzoeken we de wenselijkheid van een aantal nieuwe initiatieven, zoals de bouw
van een multifunctionele trainingsaccommodatie bij de atletiekvereniging, een openlucht
bioscoop, een openlucht theater en de aanleg van een plek om te zwemmen (stadsstrand).
Uitgangspunten:
Voor de herijking van de visie op het Stadspark hebben we – samen met de klankbordgroep –
een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze leggen we hierbij aan u voor.
1. Het Stadspark is een park voor de hele stad. We onderkennen de grote potentie van het
park en zetten stappen om deze beter te benutten, zowel als het gaat om de recreatieve
functie als om de betekenis voor ecologie, biodiversiteit en klimaat.
2. De identiteit van het park is verbonden aan de ontstaansgeschiedenis. Een deel van het
park is aangemerkt als monument in Engelse landschapsstijl. We behouden en
versterken de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
3. Het park moet beter worden verankerd met de rest van de stad. Dat betekent dat we de
fysieke bereikbaarheid moeten verbeteren (bijv. vanuit het Suikerfabriek terrein),
ecologische verbindingen tot stand moeten brengen en de functionaliteit (het
programma) moeten richten op de toekomstige behoefte van de stad.
4. We werken aan een goede balans tussen de meerdere – soms strijdige – functies die
het park vervuld: recreatie, rust en ruimte in het groen, sport, klimaat, ecologie,
evenementen. Een evenwicht tussen rust en reuring.
5. We onderzoeken hoe we ruimte kunnen geven aan initiatieven van bewoners die
bijdragen aan meer activiteit in het park.
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Opgaven
Vanuit de uitgangspunten, de visie uit 2006 en een analyse van de huidige situatie formuleren
we een aantal opgaven voor de komende jaren. Deze opgaven zullen later verder worden
uitgewerkt en aan uw raad worden voorgelegd.

De belangrijkste opgaven die worden uitgewerkt in de herijking van de visie Stadspark zijn:
1. Een betere bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers en fysieke verankering van het
park met de stad naar het Suikerfabriek (Peizerweg), Martini Trade Park
(“kantorenpark in het groen”), de nieuwe zuidzijde station en de wijk Laanhuizen.
2. Een heldere structuur en inrichting van het park, waarbij de verschillende functies in
het park worden ondergebracht in onderscheidende zones: bijvoorbeeld voorpark
(recreatie, zonnen, picknicken), kinderboerderij e.o. (spelen, sporten), drafbaan
(evenementen), noordwest hoek van het park (natuurpark, biodiversiteit, rust).
3. Ontwikkeling van een herkenbaar natuurpark met educatieve aandacht voor klimaat en
ecologie, door een kwalitatieve impuls te geven aan de huidige Heemtuin.
4. Het terugdringen van het autoverkeer in het park, waarbij het parkeren zoveel
mogelijk aan de randen wordt georganiseerd.
5. Een scenario voor de toekomst van de Drafbaan.
6. Visie op de toekomst van de sportaccommodaties in het park. Concreet bespreken we
de wens vanuit Groningen Atletiek voor de realisatie van een multifunctionele
trainingshal.
7. Beoordeling van het bestaande programma in het park (kinderboerderij, hertenkamp,
schotse hooglanders, NDE, heemtuin, disc-golf, de wandeling, sportvoorzieningen,
kunstwerken, etc.) en mogelijk nieuwe initiatieven (stadsstrand, openlucht bioscoop,
openlucht theater, kleinschalige horeca).
Resultaat
Met de herijking van de visie uit 2006 willen we een aanzet geven voor uitvoeringsprojecten
van verschillende opgaven binnen het park, die ertoe leiden dat de potentie van het park beter
wordt benut. Tegelijkertijd willen we een kader schetsen dat gebruikt kan worden voor
projecten rond het park, zoals de Suikerfabriek, Peizerweg, Martini Trade Park en het
stationsgebied.
Momenteel worden initiatieven in het park veelal ad hoc afgehandeld. De herijking dient een
beoordelingskader te bieden voor toekomstige initiatieven.
Begin 2020 zullen wij een herijkte visie Stadspark aan u voorleggen. Daarbij betrekken we
graag uw opvattingen over de in deze brief geformuleerde uitgangspunten.
We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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