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Beste allemaal,   

Een lange eerste Nieuwbrief van 2023 met daarin aandacht voor de volgende zaken: 

 

- Gesprek met wethouder Molema van Evenementen 

- Cultuur-Natuurwandelroute door het Stadspark 

- Ontwikkelingen buitenbioscoop, zwemstrand en skatepark 

- Evenementenseizoen 2023 

- Dancefeesten in de Totohal 

- Lentekriebels 2023 

- Mogelijkheid donaties VSN! 

 

Gesprek met wethouder Molema van Evenementen 

Begin februari heeft het bestuur van Stadspark Natuurlijk! op uitnodiging van wethouder 

Molema van evenementen een gesprek gehad met de wethouder en met projectleider Henry Vos 

van de Drafbaan. Het was een open, prettig gesprek waarin we de wethouder vertelden over de 

impact van de evenementen op en rond het Stadspark op het leven van de omwonenden. De 

wethouder stelde goede vragen en kwam geïnteresseerd over. We hebben haar uitgenodigd om 

een keer tijdens een evenement in de wijken rondom het Stadspark op bezoek te komen om 

daadwerkelijk te ervaren wat overlast inhoudt en ook aangedrongen op een speciale enquete in 

de wijken rondom het Stadspark. Voor het laatste leek de wethouder weinig te voelen, wel zegde 

ze toe te onderzoeken of er aan een andere, meer algemene enquete bepaalde vragen konden 

worden toegevoegd. Voor de uitnodiging om een keer te komen meeluisteren in een tuin of op 

een balkon in de buurt stond ze echter wel open. Daar gaan we dan tzt zeker werk van maken. 

Wat nog het vermelden waard is, is de opmerking van Henry Vos dat de gemeente een aantal 

keer toestemming voor een house-evenement op de Drafbaan heeft geweigerd vanwege de 

mogelijke overlast. Dat is natuurlijk goed om te horen, maar het geeft ook te denken wat er zou 

zijn gebeurd als Stadspark Natuurlijk! niet had bestaan. Het is in elk geval positief dat de 

wethouder persoonlijk contact met ons heeft gezocht, al zal uit het vervolg moeten blijken welke 

waarde dit gesprek heeft gehad.  

 

Cultuur-Natuurwandelroute door het Stadspark 

Het Stadspark is een uitgelezen plek om mooie wandelingen te maken. Des te opmerkelijker dat 

er op dit moment geen enkele wandelroute door het Stadspark loopt, op een algemene, lange 

afstand-wandelroute na, waarvan diverse paaltjes echter verdwenen of verplaatst zijn.  

Enkele leden van Stadspark Natuurlijk! hebben daarom het plan opgevat om in het park 

een mooie wandelroute uit te stippelen waarin tal van bijzonderheden onder de aandacht 

worden gebracht. De bedoeling is dat die en eventueel nog andere te ontwikkelen routes worden 

uitgezet in het park zodat er zoveel mogelijk mensen van gebruik kunnen maken. Stadspark 

Natuurlijk! was graag bereid om als proefkonijn te dienen om de route uit te testen. Tijdens de 

Nieuwjaarswandeling op 19 februari liepen we in kleine groepjes door het park en genoten we 

van een prachtige route waarbij we heel wat onbekende bijzonderheden over het park te weten 

kwamen. De wandeling, die een kleine twee uur duurde, werd afgesloten in Paviljoen 't Groene 

Hart bij de Kinderboerderij. De initiatiefnemers worden hartelijk bedankt voor deze eerste 



mooie cultuur-natuur route door het park. Laten we hopen dat de gemeente het balletje 

oppakt en bereid is om samen met de initiatiefnemers snel een aantal wandelroutes uit te 

zetten, zodat veel meer mensen kunnen genieten van wat het park voor wandelaars 

allemaal te bieden heeft.  

Op de site van Stadspark Natuurlijk! is een sfeerimpressie van de wandeling te vinden. Deze 

kunnen jullie vinden via de volgende link: 

https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com/nieuws-van-stadspark-natuurlijk-3/ 

- Ontwikkelingen buitenbioscoop, zwemstrand en skatepark in het Stadspark 

De laatste dagen is het Stadspark weer volop in het plaatselijke nieuws vanwege de in de 

Stadsparkvisie genoemde plannen voor een skatepark, een zwemstrand en de buitenbioscoop. 

Wat de buitenbioscoop betreft het volgende: bij de inspraak over de herijking van de 

stadsparkvisie enige jaren geleden waren er tal van Stadjers die lieten weten niet blij te zijn met 

de mogelijke vestiging van een buitenbioscoop op de plaats van het voormalige basketbalveld 

naast de Kinderboerderij. Zonder daar ook maar enige aandacht aan te besteden of zelfs maar te 

vermelden dat er onder de Stadjers weerstand tegen de bioscoop bestond en zonder dat er 

sprake was van verder onderzoek naar andere, mogelijk geschiktere locaties, heeft de gemeente 

het plan van de ondernemer gewoon overgenomen en doorgezet. Nu heeft het College van B&W 

een brief aan de gemeenteraad gestuurd over deze plannen. Daarin wordt opnieuw met geen 

woord vermeld dat er onder de Stadjers weerstand bestaat tegen de plannen en erger nog, de 

omwonenden (bewoners van Laanhuizen en de Zeeheldenbuurt) die in de zomer mogelijk 

40 dagen lang ’s avonds van 23.00 tot 01.00 uur overlast van deze bioscoop kunnen 

ondervinden, zijn op geen enkele manier bij deze plannen betrokken, en kunnen pas hun 

visie geven als de ondernemer een vergunning gaat aanvragen – dus helemaal aan het 

einde van het besluitvormingsproces. Serieuze burgerparticipatie is bij dit project ver te 

zoeken! 

De zorgen van Stadspark Natuurlijk! betreffen in de eerste plaats zorgen over het geluid: 

hoewel de ondernemer beweert dat niemand geluidsoverlast zal ondervinden, is hij pertinent 

niet bereid om het geluid via koptelefoons aan te bieden; in de tweede plaats vinden we de 

ligging niet geschikt omdat op die plek naast Kinderboerderij en NDE een natuur-educatieve 

bestemming veel meer voor de hand ligt. Door de vestiging van de semi-permanente 

buitenbioscoop wordt dat echter onmogelijk gemaakt. Ook maken de plannen van de 

ondernemer het onmogelijk om de buitenbioscoop te combineren met andere culturele 

initiatieven op die plek, zodat de plek er 8 maanden per jaar nutteloos bij zal liggen. Bovendien 

zijn er zorgen over de parkeermogelijkheden voor bezoekers: auto’s kunnen ’s avonds niet 

meer terecht op de parkeerplaats bij het meubelplein, en als de geschatte 800 bezoekers per 

avond allemaal op de fiets of deelscooter komen, zal het terrein van de bioscoop en naaste 

omgeving veranderen in een enorme fietsenstalling.  

 

Stadspark Natuurlijk! zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Belangstellenden kunnen de 

raadsbrief hierover lezen via brief is te vinden via de link: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Initiatief-openluchtbioscoop-

Stadspark 

 

Zwemstrand Stadspark: Verschillende raadsleden kwamen afgelopen week in het nieuws 

doordat zij een versnelde aanpak wensten in de ontwikkeling van een zwemstrand in het 

Stadspark. Naar onze mening heeft deze wens een hoog luchtkasteelgehalte: voordat er 

daadwerkelijk in het Stadspark gezwommen kan worden moet de waterkwaliteit in het park 

https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com/nieuws-van-stadspark-natuurlijk-3/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Initiatief-openluchtbioscoop-Stadspark
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toch echt structureel verbeteren. De aanpak van enige jaren geleden om de waterdoorstroming 

te bevorderen is deels mislukt en op korte termijn zal daar ook niet veel aan veranderen.  

Daarbij is het ook nog de vraag wáár men dit zwemstrand wil realiseren. In de 

Stadsparkvisie staat dit strand getekend bij de kleine vijver midden in het park, een plek die 

garant staat voor maximale overlast in de rest van het park. Immers, we weten inmiddels dat de 

diverse zwemplekken in de stad naast plezier ook negatieve effecten hebben. Een goede 

evaluatie ervan is noodzakelijk voordat men besluiten neemt over een zwemstrand in het 

Stadspark waarin ook kwetsbare natuur en stiltezones aanwezig.  

Maar of het die plek wordt, is onduidelijk. Raadslid Cecile Nieuwenhout beschreef een plek 

“waar vroeger ook werd gezwommen”. Daarmee lijkt eerder de Paviljoenvijver te worden 

bedoeld. Goede, eenduidige naamgeving is hierbij noodzakelijk om te weten waar men het in de 

discussie over heeft en welke gevolgen de plannen kunnen hebben.   

De mooie plannen staan te lezen op Oogtv: 

https://www.oogtv.nl/2023/02/zwemmen-in-de-vijver-en-schaatsen-op-drafbaan-in-

stadspark-deze-vier-raadsfracties-willen-dat-het-weer-kan 

 

Skatepark: Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat er een skatepark komt op de 

parkeerplaats aan de Concourslaan tegenover de Drafbaan. Alles procedures daarvoor zijn 

inmiddels afgerond en men verwacht in maart te beginnen met de aanleg van het eerste deel van 

het park. Inmiddels is ongeveer twee derde van de huidige parkeerplaats afgezet door 

hekken en niet meer te gebruiken voor bezoekers van kinderboerderij en voetbalclub. 

Omdat er nog geen andere parkeerlocatie is gerealiseerd, parkeerde men het afgelopen weekend 

dus maar in de berm van de Concourslaan. Een zeer ongewenste situatie! 

Als het eerste deel van het skatepark is gerealiseerd, wil men een procedure beginnen om het 

tweede deel van het skatepark aan te leggen. Voor de aanleg van het tweede deel is een nieuwe 

procedure vereist, die op dit moment nog niet is ingezet. We houden het in de gaten.  

 

HET EVENEMENTENSEIZOEN 2023 is alweer in voorbereiding. de site van de 

evenementenkalender (https://gemeente.groningen.nl/evenementenkalender) 

kun je zien welke evenementen in het Stadspark en omgeving men wil organiseren. Helaas blijkt 

deze kalender op dit moment verre van volledig te zijn en bovendien zeer onoverzichtelijk. 

Diverse grote evenementen die op de Jaarkalender 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-553952.html 

 zijn vermeld, staan daar bijvoorbeeld (nog?) niet op. Of deze evenementen dan niet doorgaan of 

nog vermeld moeten worden, is dan ook de vraag. Het 12 dagen durende Terrassenfestival 

bijvoorbeeld staat op de Jaarkalender ingetekend van 18 tot 29 mei, maar of dat doorgaat 

en vooral wáár, is nergens uit op te maken. Bijzonder vervelend als je zelf plannen hebt om in 

die periode iets in het park te organiseren voor je familie of vriendenkring! We begrijpen niet 

dat de gemeente nog steeds niet in staat is om de Stadjers goed en volledig in te lichten 

over de evenementen in het park, vooral niet omdat we dit in elk gesprek dat we de 

afgelopen jaren met vertegenwoordigers van de gemeente en ook weer met de wethouder 

hadden, hebben aangekaart.  

 

Dancefeesten Totohal (“Stadspark Drafbaan”) 

Hoewel we ons primair op de buitenevenementen richten, is het niet gezegd dat we in de winter 

geen overlast ervaren. In de buurt van het Stadspark zijn er 3 locaties waarin dancefeesten 

worden georganiseerd die de hele nacht kunnen duren: op het Suikerunieterrein, Martiniplaza 

en de Totohal, in de aankondigingen soms omschreven als “Stadspark Drafbaan”) 

Afgelopen weekend was het in de Totohal weer raak. Zowel vrijdag als zaterdag was er een 

techno-housefeest dat van 20.00 tot 08.30 uur duurde. De basdreun kon door de gemeentelijke 

https://www.oogtv.nl/2023/02/zwemmen-in-de-vijver-en-schaatsen-op-drafbaan-in-stadspark-deze-vier-raadsfracties-willen-dat-het-weer-kan
https://www.oogtv.nl/2023/02/zwemmen-in-de-vijver-en-schaatsen-op-drafbaan-in-stadspark-deze-vier-raadsfracties-willen-dat-het-weer-kan
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meetapparatuur niet worden waargenomen, maar werd door diverse bewoners van Groningen-

Zuid wel degelijk gehoord - of liever gezegd gevoeld  - en maakte slapen onmogelijk. Omdat dit 

een binnenevenement betrof, stond het ook niet vermeld op de Evenementenkalender, dus voor 

de wanhopige bewoners was het raden wat de bron van de ellende was. Daarom hierbij de link 

naar de DJ Partyguide, een site waar alle techno-housefeesten op staan aangekondigd:  

https://gdpr.djguide.nl/events.p?city=groningen 

 

De evenementen van vrijdag en zaterdag j.l. heetten respectievelijk F_ake Ephemeral en F_ake 

Infinitum . Heb je daar ook last van gehad, doe dan alsnog een melding via het klachtenformulier 

en geef deze namen op in de optie “Anders”.  

Overigens is het vrijdagavond en -nacht 3 maart weer raak daar, nu met het feest Club KopjeK.. 

 

 

Lentekriebels 2023 

Net als vorig jaar willen we ons steentje bijdragen aan een schoon Stadspark door mee te doen 

aan de jaarlijkse actie Lentekribels die de gemeente Groning ook dit voorjaar weer organiseert. 

Dit jaar willen we op zaterdag 15 april het park een schoonmaakbeurt geven. Wil je daaraan 

meedoen, noteer deze datum dan alvast in je agenda. De uitnodiging hiervoor volgt later. 

 

Geen contributie, wel donaties mogelijk 

Zoals jullie weten heffen we heel bewust geen contributie, omdat we het voor iedereen mogelijk 

willen maken om lid te worden van Stadspark Natuurlijk! We werken zo zuinig mogelijk, maar 

desondanks maken we wel kosten, zoals voor de website, flyers en andere noodzakelijke 

uitgaven en juridische kosten, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar toen we via een voorlopige 

voorziening wilden voorkomen dat er midden in het park en midden in de broedtijd vuurwerk 

werd afgestoken. Daarom zijn vrijwillige donaties welkom! 

 

Wil je ons steunen met een klein bedrag, dan kun je dat overmaken op rekeningnr.  

NL58 INGB 0002 2697 46, ten name van de penningmeester, A.G. Somsen, Groningen, onder 

vermelding van “Donatie Stadspark Natuurlijk.” 

  

Dit was ons laatste nieuws, we horen graag jullie commentaar, vragen of aanvullingen hierop. 

Via ons mailadres Stadspark.Natuurlijk@gmail.com zijn we altijd te bereiken en we streven 

ernaar binnen 24 uur te reageren.  

 

Hartelijke en strijdbare groet van het bestuur van de vereniging Stadspark Natuurlijk!  

 

Alfred, Lucy, Manon, Marieke en Marleen, 

namens de Vereniging Stadspark Natuurlijk! 
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