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INSPRAAKNOTITIE BOOMWACHTERS GRONINGEN – 12 mei 2021 

Inspreker: Marinel Pleij 

Op onze 8 pagina’s tellende zienswijze met zorgen en vragen, ontvingen wij als antwoord dat men niet kon 

ingaan op specifieke vragen omdat de visie “Stadspark, Park voor de stad” een visie op hoofdlijnen is. 

Een stuk op hoofdlijnen, dat geen ruimte geeft voor lastige vragen maar wel ruimte biedt aan handige 

ondernemers zo bleek. RTV Noord berichtte op 6 mei jl. dat wethouder Van der Schaaf al in gesprek is met zo’n 

ondernemer die in het park graag een openluchtbioscoop voor 800 personen wil exploiteren, het liefst 40x per 

jaar. Over bijkomende lichtvervuiling en daarmee gepaard gaande schade voor dieren wordt niet gerept.  

De toekomstvisie voor het Stadspark is doorspekt met woorden als natuurwaarden, biodiversiteit, groene long 

en ademt veel respect voor de natuur. Helaas blijken dit wederom holle frasen. Wij vragen ons dan ook af in 

hoeverre deze wethouder van plan is om de natuur en de biodiversiteit in het park daadwerkelijk te herstellen 

en naar een hoger niveau wil tillen. 

In deze casus is het ook pijnlijk om te zien hoe de wethouder ‘groen en klimaatadaptatie’ invulling geeft aan haar 

portefeuille. Babbelend over duurzame evenementen gaat zij de dialoog uit de weg met natuur- en 

bomenorganisaties die wel opkomen voor flora en fauna en biodiversiteit. Voor uw begrip: een boom is 

ongeveer vanaf haar 20ste levensjaar pas interessant voor de biodiversiteit. Het gezeur van bomenclubs over 

behoud van bestaande volwassen bomen (ook in het Stadspark) is dus meer dan terecht. BWG vreest dan ook 

het voorgenomen intensievere beheer van groen en houtopstand in het stadspark. 

Triest feit is dat het Stadspark een Noorderplantsoen 2.0 wordt. Adviezen van haar ‘parkcommissie’, worden 

nauwelijks opgevolgd. Met als gevolg dat het parkje inmiddels ten prooi is gevallen aan een commercieel festival 

in de zomer en massarecreatie van studenten waardoor gezinnen moeten wijken. Dit plantsoen gaat bij een 

warme dag gebukt onder beatboxgeluid, bbq-rook, pizzakoeriers en achterblijvende bierdoppen en peuken.  

Hoe gaat dit straks in het Stadspark? Is het dan toch niet handiger om grote evenementen op een verlaten 

fabrieksterrein te houden wat je na afloop met een hoge drukmachine schoon kunt spuiten? 

BWG vraagt de Raad met klem om dit proces kritisch te volgen en er op toe te zien dat het College de wensen 

van inwoners, omwonenden en natuurorganisaties serieus neemt en zij het historische park beschermd. Ons 

bekruipt nl. het gevoel dat alles, al dan niet in hoofdlijnen, al in kannen en kruiken is: de toegangswegen naar en 

door het park, de toezeggingen aan derden m.b.t. evenementen, het strand, de bioscoop, horecagelegenheden 

en ga zo maar door. Laat de inspraakrondes en onderzoeken geen wassen neus zijn. 

Hou ons niet voor de gek. Sterker nog, houd de kiezer niet voor de gek. En daarmee richt ik mij met name op 

GroenLinks. Het aanleggen van geveltuintjes, bijenlinten en het planten van 1000 boompjes draagt minimaal bij 

aan uw doelen t.a.v. klimaatadaptatie en vermindering van CO2. Stop het opschalen en start met afschalen. 

Consuminder i.p.v. consumeer. Opereer kleinschalig i.p.v. mega. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe het ook 

kan. Blijf af van de groene parel van de stad, ons Stadspark! 

Onze zienswijze is inmiddels in uw bezit. Hierin staan onze zorgen en vele vragen verwoord. 


