
 
1 

Boomwachters Groningen 
info@boomwachtersgroningen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspraaknotitie Boomwachters Groningen voor meningsvormende vergadering 2-2-2022 
Stadspark (drafbaan en skatebaan)  - wegen ziekte kan er niet live ingesproken worden 
 
Geachte raadsleden, 
 
Boomwachters Groningen blijft kritisch t.a.v. de ontwikkeling van het Stadspark tot 
evenemententerrein. De gemeente lijkt haast te willen maken met de voorbereidingen voor 
het realiseren van het skatepark en de ombouw van de drafbaan tot evenemententerrein. 
 
Geen inspraak 
Voor zover wij weten is er nog geen Parkcommissie geïnstalleerd die meepraat over de 
plannen voor het Stadspark. Het voorbereidingsmemo en de kredietaanvraag zijn ons inziens 
voorbarig. 
Vraag: welke onafhankelijke belangengroep vertegenwoordigt de natuur en de bomen in het 
Stadspark? Boomwachters Groningen heeft meerdere malen haar expertise aangeboden. 
 
Klimaatcrisis versus evenemententerrein in natuur, duurzaamheid versus 250.000 
bezoekers per jaar 
De gemeenteraad riep op woensdag 13 oktober jl. op initiatief van GroenLinks de 
klimaatnoodtoestand uit. “Het is één voor twaalf en er staan ons verschrikkelijke 
gebeurtenissen te wachten als we doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen”, zei 
GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout. 
Vraag: wat houdt het uitroepen van de klimaatnoodtoestand in voor de raad en in het 
bijzonder voor initiatiefnemer GroenLinks? Is het niet zo dat dezelfde raad juist bijdraagt aan 
een toename van deze crisis door toe te staan dat een natuurpark wordt opgeofferd voor 
massa-events? Welke offers wil de raad brengen c.q. welke beslissingen wil de raad 
terugdraaien ten faveure van de klimaatverandering? 

De gemeente hoopt, wanneer Covid 19 geen roet in het eten gooit, dit jaar tenminste 
250.000 bezoekers op het evenemententerrein te ontvangen. ‘Uiteraard onder de 
gebruikelijke voorwaarden en vergunningen en met oog voor een goede balans tussen 
leefbaarheid en levendigheid.’ 
Vraag: kan de zinsnede ‘goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid’ geconcretiseerd 
worden? Wat zijn de uitgangspunten? Meten is weten. 

Stadspark heeft beschermde status 
Los van het feit dat het park goed bezocht wordt, heeft het college zich ook te houden aan 
de doelen die zijn gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en 



 
2 

vergroening voor onze stad. Het Stadspark heeft de bestemming ‘groen’ en maakt onderdeel 
uit van de Stedelijke Ecologische Structuur, wat een beschermde status zou moeten 
betekenen. Iedere grootschalige activiteit in het Stadspark tast het park aan en daarmee 
haar natuur met biodiversiteit. Om de biodiversiteit te versterken – een uitgangspunt voor 
de Herijking Visie Stadspark - moet worden voorkomen dat de toch al geringe populaties 
flora en fauna niet verder achteruitgaan maar bij voorkeur worden geholpen.  

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen 
en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo zorgen de vele festivals in stadsparken 
er voor dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de 
waterhuishouding voor het groen en van de stad geschaad wordt. 
Vraag: houdt de gemeente Groningen rekening met aantasting van de bodem wanneer 
bezoekers zich buiten de drafbaan begeven?  

Een eerste skate event in het Stadspark - de praktijk is weerbarstig 
In oktober 2021 werd een eerste Urban Event gehouden op de parkeerplaats tegenover de 
drafbaan. Helaas werd de volgende dag veel afval op het naastgelegen veld gesignaleerd. 
Ook stonk het er naar urine ondanks de aanwezige Dixies bij het event. 
Vraag: hoe denkt de gemeente deze vervuiling en wildplassen tegen te gaan? 

Rust en natuur is schaars in de stad 
Boomwachters Groningen is zeker niet tegen kleinschalige activiteiten in het park maar vindt 
het onbegrijpelijk dat een groen college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D’66 en de CU, 
kiest voor een enorme toename van grootschalige activiteiten en evenementen in een 
natuurgebied. Daar komt bij dat de meeste van deze activiteiten plaatsvinden in een 
seizoen wanneer de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor 
veel jonge, kwetsbare dieren.  
Wij doen daarom een dringend beroep op de raad en het college om de door velen geuite 
zorgen serieus te nemen. Het zou betreurenswaardig zijn als betrokken omwonenden én 
‘parkbewoners’ die geen stem hebben niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen in 
dit mooie stukje stad. 
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