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Geachte Dames en Heren, 
 
Als bewoner van een aanliggende woonwijk is het Stadspark voor mij erg belangrijk en  
voorstellen in de Herijkingsvisie verontrusten mij daarom in hoge mate.  
In de Visie lees ik : We werken aan een goede balans tussen de meerdere – soms strijdige – 
functies die het park vervult: recreatie, rust en ruimte in het groen, sport, klimaat, ecologie, 
evenementen. Een evenwicht tussen rust en reuring.   
Het schuurt inderdaad:  Evenementen  tegenover rust, ruimte, ontspanning in het groen. 
Dáárom juist is het zo mooi verdeeld in het Bestemmingsplan: Evenementen op de Drafbaan 
met al hun reuring zoals geluid, licht, aan- , afvoer bezoekers en materialen enz., en in de rest 
van het Stadspark  ‘GROEN”:  rust, ontspanning, recreatie, behoud van natuur en 
biodiversiteit, wat bescherming biedt aan de daar voorkomende vogels en andere dieren. 
 

De geopperde plannen in het Stadspark zoals Openluchtbioscoop, stadsstrand, skatebaan en 
horecatentjes (vast of tijdelijk/verplaatsbaar) zouden een aanwinst zijn. Voor mij 
onbegrijpelijk en geheel tegen de GROEN-Bestemming in.  In de plannen wil men het 
Voorpark (ten oosten van de ringweg) opofferen aan kleinschalige feestjes, horeca aan de 
rand van het parkeerdek van Martiniplaza. Horeca gaat meestal gepaard met muziek en 
mensentoeloop en zal geluidoverlast en extra aanloop geven voor/door omliggende  
woonwijken. 
Zet her en der een fijne bank neer om te pauzeren, te zonnen enz. met meer afvalbakken !  
De huidige ontwikkeling door Corona is dat vele jongeren met een picknickkleedje op de 
grasvelden neerstrijken; dit blijft gelukkig kleinschalig en daardoor acceptabel. Het 
geroezemoes hoor ik in onze tuin en doet me glimlachen. Zorg wel voor genoeg afvalbakken; 
de jongeren willen wel, hun afval stallen ze meestal naast overvolle afvalbakken. Daardoor 
ontstaat gemakzucht en helaas vervuiling en dumping in de straat of …achterlaten op het 
grasveld.  Maar zodra er een horecavoorziening verschijnt ontstaat een heel andere sfeer met 
meer lawaai, ander soort toeloop:  overlast  en  géén glimlach meer bij mij !   
 

De openluchtbioscoop wordt door de organisator veel te rooskleurig voorgesteld (hoorde-zag 
ik bij RTV-Noord) : er zou geen geluidsoverlast komen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de 
openluchtbioscoop op een Waddeneiland wél zorgt voor geluidsoverlast, hoewel het daar nog 
erg kleinschalig is: zonder zitplaatsen, ieder z’n eigen stoel of kleedje !  Toch is het geluid op  
meer dan 2km te horen en overstemt zelfs het ruisen van de zee. Terwijl daar beboste duinen 
tussen liggen!!  Hoe anders dan een bioscoop voor wel 800 mensen vanaf het oude 
basketbalveldje, helemaal aan de noordoostelijke rand van het Stadspark, grenzend aan 
woonwijken?  Hoeveel geluid en aan/afvoerverkeer zal dat opleveren in de woonwijken?  En 
dat op late, stille, rustige avonden: al die mensen op weg terug!. En denk ook aan de 
lichteffecten voor de nachtdieren…… niet te ‘filmen’ dit plan op die locatie!   
‘Kleine’ evenementen  tot paar duizend bezoekers kan ook nooit in overeenstemming zijn met 
bestemming GROEN.  Ook daarbij ontstond/ontstaat:  geluidsoverlast voor mens en dier, 
beschadiging van de natuur door aan/afvoer van opbouw/afbouw materialen en toeloop van 
bezoekers. Bovendien gedurende vele dagen een afgezet gebied voor gewone recreërende 
Stadsparkbezoekers.     
 

==➔ De skatebaan, de bioscoop en kleine evenementen: allemaal alleen op de drafbaan!!! 
Dan komt de Drafbaan wellicht beter uit de exploitatie - want die is ronduit belabberd in het 
voorstel Toekomst Drafbaan.  



Jan Evert Scholten heeft een eeuw geleden dit prachtige Groninger Stadspark geschonken 
“ter rust en ontspanning voor alle burgers van de stad”.   
Vele onderzoekers van nu zijn het helemaal eens met de schenker: juist rust en ruimte in de 
natuur geven mensen de broodnodige ontspanning.  En daarmee wordt natuur bedoeld 
zonder door mensen/machines geproduceerd lawaai. Het dient ter verbetering van de 
zuurstof in de longen, ontspanning en recreatie door spelen, wandelen, uitrusten,lezen op 
een bankje of liggen in de zon.  
 

Als Groninger Gemeenteraad bent u de laatste instantie die gaat over de besluitvorming 
betreft de Toekomst van het Stadspark  en dus bent u mijn laatste reddingsboei, en hoop :  
NEEM DE GRONINGERS HET RUSTIGE STADSPARK NIET AF. 
 
Ik hoop dat u in uw vergadering  op woensdag 12 mei deze aspecten wilt meenemen en wens 
u sterkte met uw werk als gemeenteraadslid. 
 
Met  vriendelijke groet,  
 
L. Warmenhoven. 
Bewoner Laanhuizen 
 
 
 
 
 
 


