
Onderwerp: stadspark en drafbaan 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
hierbij wil ik aangeven dat u betreurenswaardige plannen heeft omtrent de functionele wijziging van 
het Stadspark en de drafbaan. Mijn verhaal. 
Ik woon aan de Ubbo Emmiussingel en loop elke dag met mijn hond Oeba naar het Stadspark. Haast 
iedereen kent mijn hond inmiddels en geniet van haar. 
In Hoogkerk woont haar zusje die vooral uitgelaten wordt in het westpark. Onlangs spraken we weer 
af de honden samen uit te laten in het Stadspark. 
En opnieuw kreeg ik te horen hoe gevarieerd en mooi dat park is. Dat moet zo blijven vinden we met 
elkaar.  
Een park is een begrip voor de stad. Wie kent Amsterdam zonder het Vondelpark? Of Londen zonder 
Hydepark? En in Groningen kan het toch niet zo worden dat we zonder Stadspark komen te zitten? 
Het Noorderplantsoen is voor mij geen alternatief. Het Stadspark is uniek met haar biodiversiteit. 
Bomen, begroeiing, vogels, eekhoorns etc. etc. Ik vraag me af of u wel op de hoogte bent van die 
uniciteit. 
Ik vrees van wel. Vrezen, omdat het dan helemaal bizar is waarom u dit te grabbel gooit. Het doet me 
denken aan het dierenparkje wat nu Peizerbaan busbaan is geworden. Protesten die aangehoord 
werden. 
Aanhoren is genoeg, erop ingaan is niet aan de orde. Wordt zo politiek bedreven, politiek waarin we 
vertrouwen moeten hebben? 
Dan de drafbaan, een van de zeer weinigen in Nederland. Bij een krachtige wind uit een speciale 
richting, kan ik op de singel horen wanneer FC Groningen gescoord heeft. Een kort moment, leuk. 
Maar helaas geen duidelijkheid omdat de tegendoelpunten niet gehoord worden. Ik kan u 
verzekeren dat evenementen op de drafbaan tot in het centrum gehoord kunnen worden. Arme 
bewoners die rondom het Stadspark wonen. 
Ik deel hun onrust. Nog steeds verbaas ik me erover dat discussies altijd in de stroom van of - of 
terecht komen. Of behoud of verandering. Jaren geleden ben ik naar het life optreden van de Rolling 
Stones geweest. 
Duizenden mensen op de drafbaan en het groene middenschip. Blijkbaar kon het toen, én behoudt 
van de drafbaan én een evenement op dat terrein. 
Als het Stadspark met drafbaan echt hond onvriendelijk wordt omdat de biodiversiteit plaats maakt 
voor een diversiteit voor de jeugd, dan moet ik met haar alleen heen en weer over de singels, waar 
ze niet kan spelen omdat ze aan de riem moet zitten. 
Mijn wens is dat u zich echt verdiept en inleeft in de ongerustheid van al die mensen die het 
Stadspark een warm hart toedragen.   
   
Met vriendelijk groet, 
 
Kees Hofman 
 


