
Motie: Niet van het padje af - Geen nieuwe entree en wandelpaden Noordzijde Stadspark

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 2 juni, besprekende het 

raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark, Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’ 

Constaterende dat: 

- Het Stadspark door Jan Evert Scholten aan Groningen is geschonken; 

- Het Stadspark een kerngebied is in de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES); 

- Natuur is in GES gebieden leidend is; 

- Vanwege de korte doorlooptijd besloten is om in de Quickscan-flora-en-fauna het 

gemeentelijk beleid buiten de toetsing te laten; 

- Aangeraden wordt deze toetsing in een later stadium wel mee te nemen in het proces; 

- De Werkgroep Stadsecologie van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afd. 

Groningen Haren zorgen uit en zinvolle suggesties doet over de Herijking Visie Stadspark; 

- Het college voorstelt om nieuwe entrees en nieuwe verharde paden aan de noordzijde van 

het Stadspark aan te leggen; 

- Op pagina 32 van de Herijking Visie Stadspark wordt vermeld dat in het noordelijk deel van 

het Stadspark geen mogelijkheden zijn voor verstorende activiteiten of evenementen maar 

er toch zijn een aantal verharde paden in dit gebied geprojecteerd zijn voor de afwikkeling 

van duizenden bezoekers van evenementen op de Drafbaan; 

- Onduidelijkheid over “Verbetering Ligweide” (= Zonneweide). 

- Verbindingen verharde paden ligweide over(!) de heuvel, door ecologisch waardevol 

insectenveld, langs een broedplaats van een ijsvogel en de Heemtuin. 

- Ontbreken van fietsenstallingen aan de randen van het Stadspark 

Overwegende dat: 

- Deze nieuwe entrees ecologisch onverantwoord zijn; 

- Deze nieuwe entrees door/langs ecologisch waardevolle gebieden en in strijd zijn met de 

uitgangspunten voor de zone “natuurbeleving”; 

- In het verleden bij grootschalige evenementen zoals de Rolling Stones de westelijke ringweg 

afgezet In het verleden werd bij grootschalige evenementen zoals de Rolling Stones de 

westelijke ringweg afgezet; 

- Hiermee voorkomen werd dat bezoekers uitzwermen over het Stadspark; 

Verzoekt het college: 

- Af te zien van de aanleg van nieuwe entrees en nieuwe verharde paden aan de noordzijde 

van het Stadspark; 

- Bij (zeer) grote evenementen met grote bezoekersstromen te kiezen voor een tijdelijke 

afsluiting van de Westelijke ringweg voor autoverkeer t.b.v. veilige vertrek bezoekers 

evenementen; 



- Daarmee de verstoring en overlast van duizenden bezoekers te voorkomen en bij te dragen 

aan de rust van avond- en nacht actieve dieren in het park; 

- Daarmee de verstoring en overlast van duizenden bezoekers te voorkomen en bij te dragen 

aan de rust van avond- en nacht van omwonenden te noorden van het Stadspark. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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