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Met de drafbaan beschikt Groningen over een evenementenlocatie, die zich 
qua ruimte en bereikbaarheid zonder meer kan meten met andere vergelijkbare 
terreinen in Nederland. Bijkomende voordelen:- een bruisende stad op 
loopafstand, goed ontsloten en met goede OV verbindingen. De juridische 
randvoorwaarden zijn vastgelegd in een locatieprofiel en een toegesneden 
bestemmingsplan. Met The Stones en Tina Turner heeft Groningen laten zien dat 
het een podium kan bieden aan internationale acts. Met ons eigen “Groningse 
programma”, met als vaste onderdelen het bevrijdingsfestival, Kingsland, 
Helden van Oranje, Stadspark Live en Hullabaloo, is de drafbaan inmiddels een 
vaste waarde in het brede jaarlijkse culturele aanbod van Groningen. Met het 
besluit van de gemeenteraad van 9 september vorig jaar kunnen we concreet 
aan de slag met de ambitie om de drafbaan verder te ontwikkelen als groene 
topevenementenlocatie.

De doorontwikkeling betreft maatregelen op en aan de drafbaan die
én noodzakelijk zijn voor de lopende exploitatie van de drafbaan als
evenemententerrein én die een duidelijke plus bieden in het kader van het 
vergroenen van het evenemententerrein. 

De businesscase Evenemententerrein Drafbaan van juni 2020 beschrijft een
minimaal en een optimaal scenario. In de voorgestelde doorontwikkeling voeren 
we werkzaamheden uit dieeen mix zijn tussen het minimale en het optimale 
scenario. Een aantal in de
businesscase voorgestelde maatregelen voeren we (nog) niet uit. Zo gaan beide
scenario's uit van het slopen van de opstallen en het (gedeeltelijk) verharden
van de sintelbaan. De opstallen zijn nog in gebruik tot uiterlijk 2028. Op dit 
moment is slopen dan ook geen optie.

Alle maatregelen die tijdens de doorontwikkeling worden uitgevoerd staan de 
toekomstige ontwikkeling van het evenemententerrein als integraal onderdeel 
van het Stadspark niet in de weg.

Omdat er ook dit jaar zeer waarschijnlijk geen grootschalige evenementen zullen 
plaatsvinden willen we het momentum gebruiken om de basisvoorzieningen 
op orde te brengen, zonder maatregelen te treffen die de parkontwikkeling 
in de weg kunnen staan. Hieronder volgt een overzicht van voorgestelde 
doorontwikkeling versus de oorspronkelijke
businesscase (juni 2020)
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TOTAAL PROGRAMMA VAN EISEN

✘= oorspronkelijk  ✔= uitvoering in fasering

MINIMAAL 
SCENARIO

VS 
VOORGESTELDE

DOORONTWIKKELING

WIJZIGING 
T.O.V. 

BUSINESSCASE
(juni 2020)

OPTIMAAL 
SCENARIO

ALGEMENE LOCATIE-EISEN
Verwijderen jurybaan ✔
Verwijderen juryhuisje ✔
Verbreden van het evenementenveld tot aan de sintelbaan, aanleg van gras en drainage ✔
Optimaliseren logistieke toegangen ✔
Aanleg van glasvezel internetvoorziening ✔
Geheel verharden sintelbaan ✘ ✔
Onderzoek slopen/hergebruik opstallen en omgeving ervan inrichten. ✘ ✔
Capaciteitsverhoging telecom tijdens evenement ✔ ✘

Duurzaamheid
Verbeteren watertoevoer ✔
Aansluiting groene vaste stroomvoorziening (middenspanning) voor groot/langgebruikers ✔ ✘
Aanleggen van een verhard multifunctioneel podiumplein ✔ ✘
Verder optimaliseren/verduurzamen watersysteem 

Veiligheid
Verbreding van de entreegebieden: Nieuwe entree aanleggen door upgraden hoofdingang 
voormalige drafbaan ✔
Nieuwe entree realiseren aan de zuidzijde, t.b.v. vluchtcapaciteit en spreiding (bij 
evenementen van meer dan 55.000 bezoekers) ✘ ✔

✔✘

VOORGESTELDE DOORONTWIKKELING VERSUS OORSPRONKELIJKE BUSINESSCASE



DOORONTWIKKELING 
EVENEMENTENTERREIN

Elementen

1.	 ▶ Aansluiting groene vaste stroomvoorziening (middenspanning) met 
  hoge leveringszekerheid (1750Kw) voor lang/grootgebruikers
 ▶ Aanleg van een glasvezel internetvoorziening
	 ▶ Capaciteitsverhoging telecom tijdens evenement
	 ▶ Verbeteren watertoevoer

2. ▶ Upgraden entreegebieden

3. ▶ Verharden van de zuidwestelijke logistieke route met aansluiting op 
  podiumplein
 ▶ herplaatsen hekwerk.

4. ▶ Aanleggen van een multifunctioneel podiumplein/parkplein

5. ▶ Obstakels verwijderen op het evenemententerrein
 ▶ Verwijderen jurybaan en -huisje
 ▶ Egaliseren en verbreden huidig profiel, aanleg extra drainage en  gras 
  tot aan sintelbaan
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