
Het Stadspark: óók een hotspot beeldende kunst 

Waarom meer kunst in het Stadspark? 

De uitgestrekte weiden, de lange lanen en de vele boomrijke hoekjes in het Groninger 

Stadspark vormen een uitgelezen decor voor kunstwerken. In de loop van de jaren ’60, ’80 

en ’90 zijn er dan ook enkele initiatieven geweest om het Stadspark te verfraaien met 

werken, vooral sculpturen (zie: bijlage 1).  

Maar -op de kop af- de laatste 25 jaren is er geen enkel kunstwerk in het park bij gekomen. 

De website van het Stadspark vermeldt onder het tabblad Cultuur precies één sculptuur en 

de link naar de overige werken blijkt niet meer te bestaan. Zonde, want het is nu tijd om 

kansen te grijpen! 

 

Ontwikkelen tot Kunst Hotspot 

Het Stadpark heeft de potentie om dé hotspot te worden voor eigentijdse kunst in het 

groen.  Daarmee wordt ons Stadspark niet alleen aantrekkelijker om te verblijven, maar ook 

een publiekstrekker voor bezoekers van de stad die cultuur willen opsnuiven in een 

natuurlijke omgeving. 

Het Stadspark als hotspot voor beeldende kunst sluit naadloos aan bij het cultuurprofiel voor 

de Stadspark-plannen van de gemeente. Cultuurbeleving is natuurlijk niet alleen: het oor 

strelen met eigentijdse livemuziek en festivals, maar óók het oog!  

Naast een interessante groeiplek voor permanente kunstwerken kunnen in het park ook 

tijdelijke kunstprojecten plaatsvinden. Samenwerkende Groninger kunstinstellingen kunnen 

ideeën verzamelen voor tijdelijke presentaties en bijvoorbeeld een deel van de organisatie 

daarvan op zich nemen. Zo maken ze een rijk scala aan uitingen in de beeldende kunst voor 

een breed publiek toegankelijk.  

 

Kunsteducatie 

Het Stadspark kan daarmee tegelijkertijd een mooie rol gaan spelen in kunsteducatie. 

Daarbij zijn alle scholen in de stad gebaat: kinderen en jongeren maken kennis met 

beeldende kunst. Dat ze daarbij in de buitenlucht heerlijk in een groene omgeving verblijven 

is een extra voordeel. Een organisatie zoals Kunstpunt Groningen maar ook scholen zelf 

kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de educatieve kunstprojecten en kunstactiviteiten 

in en het rond het park.  

 

Het advies 

Geef het Stadspark de allure die het verdient en maak er een parel van voor kunst in de 

openbare ruimte. Nu is het daarvoor hét moment! 

 

Groningen, 5 mei 2021 

Esther Hafkenscheid  



Kunstwerken in en het Stadspark 

1883 – Sint Michael die de draak verslaat (Emmanuel Colinet) 

1931 – Scholtenmonument  (Abraham Hesselink) 

1960 – Zonder titel (Mattheus Meesters)  

1961 – Zonder titel (M. Brinkgreve) 

1965 – Zonder titel (L. Heydelberger) 

1977 - Natuurlijk evenwicht (Jef Depassé) 

1984 – Verschoven kubusdelen (Jurrie Roossien) 

1984 – Kringloop (René de Boer) 

1984 – Drie wiggen (Fred Mennens) 

1995 – Still Life, Still Life (Gert Jan Mulder) 

1996 -  Phyllotaxis (Sjoerd Buisman) 

1996 – Dancing Square (Ineke Heystee) 

2021 - ? 

2022 - ?? 

2023 - ??? 

2024 - ???? 

2025 - ?????  

 

 


