


Door Gerard van Dijk 

De strijd lijkt uitgewoed. Lange tijd lag het 

Noorderplantsoen opnieuw, zoals toen het 

net was aangelegd, op de grens tussen stad 

en ommeland. Het was alsof de stadse cul-

turelen en natuurminnende cultuurbarbaren 

van 't platteland elkaar het bezit betwisten. 

Met het besluit om het Bevrijdingsfestival 

voortaan niet meer in het Noorderplantsoen 

te houden heeft het College van B en W de 

Het Noorderplantsoen legt verschillen 
in cultuur- en natuurbeleving bloot 

Het Noorderplantsoen is erin geslaagd de ver-
schillen tussen mensen als het gaat om hun cul-
tuur- en natuurbeleving helder bloot te leggen. 
Er zijn vele partijen betrokken bij de 'strijd om 
de bestemming'. Want daar gaat het om. Het 
park is niet gewoon een park van 20 hectare, 
met een geschiedenis die in 1881 begon op de 
tekentafel van ontwerper H. Copijn. Niet ge-
woon een gebied met bomen, struiken, velden 
en paden, met daartussen allerlei dieren, met 
hun eigen ondoorgrondelijke samenwerking, 
maar een park met een thema, en wel het thema 
'Gronings Cultureel'. Het stadsbestuur heeft dit 
gezegd in zijn nota 'Kleur geven aan groen'; alle 
stedelijke parken kregen een thema mee en de 
cultuurmakers moeten hebben gedacht: mooi, 
die 20 hectare is voor ons. Maar na de nota 
'Kleur geven aan groen' kwam na het referen-
dum over de afsluiting van het plantsoen voor 
auto's. Vervolgens werd een plangroep ge-
vormd, met daarin vertegenwoordigers van de 
omringende wijken, die niet uitging van een 
plantsoen als cultureel podium, maar van een 
park als rustpunt in de drukke stad. De plan-
groep adviseerde op basis van dit uitgangspunt 
onder meer over wat er op cultureel gebied in 
het plantsoen mogelijk zou moeten zijn. 
Popmanifestaties en een vast podium daarvoor 
kwamen in dat advies niet voor. 

De cultuurmakers zijn een gewichtige partij. Zij 
weten evenveel van natuur als de gemiddelde 
vogelteller van popmuziek. Cultuurmakers zien 
natuur als decor en een boom is pas interessant 
als je er spots aan kunt hangen. Zij zijn niet alle 
kunstpaus, maak vaak wel kardinaal of minstens 
toch kunstkapelaan. Op vergaderingen horen zij 
minzaam zwijgend het gebabbel van natuurbe-
schermers aan, met dédain, en in hun verklarin-
gen spreken zij consequent van 'het groepje 
bekende querulanten' en schilderen zij hun 
tegenstander af als enigszins geschifte lieden, 
die spreken met bomen en vleermuizen en ritu-
ele dansen uitvoeren. 
Dergelijke generalisaties kunnen ook bij de 

belangrijkste twistappel weggenomen. Het 

rommelt nog wat na, getuige het gesputter 

van cultuurambtenaar Siewert Pilon. "Nog 

even en het Noorderplantsoen wordt een 

reservaat, alleen toegankelijk voor buurtbe-

woners en vertegenwoordigers van de 

Milieufederatie", schrijft hij in zijn deskundig 

advies. Hij heeft de klok horen luiden, maar 

leest zijn stukken niet. Want mede dankzij 

de Milieufederatie Groningen kan het plant-

soen zijn functie voor een belangrijk cultu-

reel evenement als Noorderzon behouden. 

Wat verdwijnt is de jaarlijkse popmanifesta-

tie en haar duizenden bezoekers. Het plant-

soen zag er na het evenement steeds weer 

uit als een zompige vuilnisbelt. Natuurlijk, 

afval kan je oprapen. Maar het feit dat men 

het afval gewoon laat vallen zegt dat de 

bezoekers zich niet realiseren dat zij te gast 

zijn in een park. Voor hun heeft het park 

geen meerwaarde. Dan kan het festival dus 

net zo goed elders worden gehouden. 

andere belangrijke partij, de natuurminnaars, 
worden beluisterd. Het moet gezegd: mevrouw 
Kiki verdient niet de prijs voor de beste PR voor 
haar standpunt. Zij heeft de communicatie tus-
sen mens en natuur, mens en boom zo men wil, 

jammer genoeg belachelijk gemaakt door zich 
fundamentalistisch op te stellen, terwijl haar 
boodschap in wezen niet onzinnig is. Zo gemak-
kelijk als mensen aanvaarden dat met een god 
kan worden gecommuniceerd, zo moeilijk heb-
ben zij het met de communicatie met wat zij zelf 
'zijn schepping' noemen. Is kijken naar theater 

van elkaar verwijderde standpunten volkomen 
karikaturale beelden van twee partijen in het 
conflict. Zij roerden om het hardst de trom en 
overstemden, zoals gewoonlijk, de redelijkheid, 
het gewogen oordeel, de nieuwsgierigheid naar 
feiten en het begrip. Partijen die minder werden 
gehoord waren de gewone omwonenden, men-

niet communiceren met de schrijver? 

Karikaturale beelden 

Zo schilderden twee exponenten van de verst 



sen die graag na 't 
werk of in de pauze 
een wandeling door 
het plantsoen maken. 
Voor die mensen 
werd het park ooit 
aangelegd. Ze kunnen 
de muziek best waar-
deren, maar hebben 's 
avonds laat wat moei-
te met het volume. 
Dan waren er de 
leden van na-
tuurbeschermings-
organisaties, het IVN 
en de Vleermuiswerk-
groep, die hun veron-
derstellingen controleerden met onderzoek. 
Terwijl muziekminnend Groningen zich de oren 
liet strelen waren zij aan het werk om vervolgens 

hun eerlijke conclusies op papier te zetten. Er 
waren de echte plantsoen- en parkdeskundigen, 
die een plan opstelden voor het met beleid weg-
werken van het achterstallig onderhoud en voor 
het verstandig beheer daarna. En er was de 
Milieufederatie Groningen, die net als de orga-
nisaties van de buurten om het plantsoen een 

plek heeft in de Parkcommissie, die B en W van 
Groningen adviseert over het gebruik en het 
beheer van het park. Deze betrokken vrijwilli-

gers hebben enerzijds de gemeente-
lijke diensten geleerd dat vergun-
ningvoorwaarden alleen zin hebben 
als ze worden gehandhaafd en 
anderzijds het onderzoek uitgevoerd 
naar de schade die werd aangericht 
aan flora en fauna. Zij hebben de 
gemoederen tot rede gebracht. 

Door te massale evenementen wordt 
een stukje natuur onder de voet 
gelopen omdat men geen aandacht 
meer kan opbrengen voor de omrin-
gende natuur. Geen anonieme 
natuur, ergens in Nederland, maar 
een bij veel mensen bekend stukje 
natuur, achter hun achtertuin. Dat 
vraagt om moeilijkheden. Zou het 
niet mogelijk zijn plantsoen en cul-
tuur in hun waarde te laten? Het 
gebruik van elke lokatie, of het nu 
een plein, een disco of een park is, 
wordt beperkt door de draagkracht 
van die locatie. Het vervangen van 
het gras in het plantsoen door kunst-
gras om de draagkracht aan de 
behoefte aan te passen is net zo 
onzinnig als het afbreken van de 
muren van de schouwburg, zodat het 
gebouw nooit vol raakt en je ook van 
buitenaf kunt zien wat er op het 
toneel gebeurt. 

Waar gaat het de natuurbescherming 
nu werkelijk om? Het gaat om een 
stukje Groningen met natuurlijke 

rijkdom, pal naast andere stukken Groningen 
met voornamelijk andere rijkdommen. Er staan 
ruim 1150 bomen in 80 soorten en variëteiten. 
Mooie, bijzondere bomen, bomen die ouder zijn 
dan elk van ons, naast doodgewone. Struiken 
daaronder en op meer open plekken allerlei 
kruiden. De boomkronen, de struiklaag, de 

open plekken, de vijvers en de velden hebben 
alle een specifieke waarde voor de fauna, maar 
evengoed voor de menselijke zintuigen. 
Het oorspronkelijke concept van het plantsoen, 
aangelegd in de traditie van de Engelse Land-
schapsstijl, is echter in de loop der jaren aange-
tast. Zichtlijnen zijn hier en daar overgroeid, 
bomen verdringen elkaar soms. De stijlkenmer-
ken zijn vervaagd; wie ze zoekt mist ze op een 
aantal plaatsen. Het plantsoen volgt de vorm van 
het vroegere vestingwerk. Die vorm, de hoogte-
verschillen, de plotselinge vergezichten en de 
enorme variëteit aan bomen en struiken maken 
het Noorderplantsoen ondanks zijn gebreken 
tot een feestelijke verrassing. 
De natuurbescherming heeft geen problemen 
met het herstellen van stijlkenmerken, het 
scheppen van betere voorwaarden voor de ver-
dere groei van bomen, struiken en planten en 
het verbeteren van wegen, paden, toegangen en 
kleine voorzieningen. Ook sculpturen en ande-
re kunstwerken zijn welkom, zolang het plant-
soen een plantsoen of park blijft en niet stap 
voor stap verkeert in een permanente beelden-
tuin. Kunstwerken kunnen overheersen door 
hun aantal of verschijningsvorm. 

Grote biodiversiteit 

Wat in het Noorderplantsoen groeit, bloeit, 
loopt, kruipt, vliegt en fladdert vormt samen 
geen ecologisch hoogstandje, dat voor het park 
naast de status van Rijksmonument ook die van 
natuurmonument rechtvaardigt. Maar ondanks 
de beperkte omvang en het gebrek aan ecologi-
sche verbindingszones naar andere gebieden 
met natuurwaarden heeft dit gebied voor een 
stedelijk park een grote biodiversiteit. De water-
kwaliteit is een beperkende factor. Het water in 
de vijvers staat in verbinding met het Reitdiep, 
ook geen ecologisch dorado, en krijgt af en toe 
een scheut rioolwater te verwerken via de ver-
schillende overstorten. De rioolsystemen heb-
ben onvoldoende eigen bergingscapaciteit om 
plotselinge grote aanvoer door neerslag te kun-
nen verwerken. 



Maar dat weerhoudt de Bruine kikker niet zich 
in de vijvers te vestigen en de vleermuizen niet 
hun kostje boven de vijvers en de boompartijen 
bij elkaar te scharrelen. De Laatvlieger, de 
Grootoorvleermuis, de Gewone dwergvleer-
muis, de Meervleermuis en 
de Ruige dwergvleermuis 
slapen overdag in de hoge 
bomen, de muziekkoepel of 
de omringende oude ge-
bouwen en trekken er 's 
avonds op uit, Bevrijdings-
festival of niet. Kennelijk 
kunnen vleermuizen een 
scherp onderscheid maken 
tussen een gitaarsolo en een 
tegen een mug weerkaat-
send geluidssignaal. De 
egels, mollen, ratten, mui-
zen en konijnen kunnen 
ook tegen een stootje, 
zolang de struik- en boom-
partijen worden gevrijwaard 
van fietsen en wandelende 
of urinerende muzieklief-
hebbers. Hetzelfde geldt 
voor de vogels, die het park 
massaal opzoeken vanwege 
fourageer en nestelmogelijkheden in dichte 
bosschages en rietkragen. Kleine karekiet, 
Bosrietzanger, Grote bonte specht, Braamslui-
per, Heggemus, Tuinfluiter. Fitis, Spotvogel en 
Gekraagde roodstaart zijn in de stad tamelijk tot 
zeer bijzonder. Ook de vlinderbevolking is 
divers en opnieuw, voor een stedelijk milieu, bij-
zonder. 

Het plantsoen wordt ontkend 

De directe schade die grote evenementen met 
enkele tienduizenden bezoekers veroorzaken 
wordt waarschijnlijk niet door vogels, vleermui-
zen, vlinders en bomen geleden. Het zijn de 
grasmatten van de gazons en hier en daar de 
kruidlaag onder de bomen die de tol betalen. 
De vele preventieve maatregelen, waarbij alle 
dranghekken die Groningen rijk is worden inge-
zet, en het intensievere toezicht zorgen ervoor 

dat er veel kan in zo'n park zonder dat schade 
aantoonbaar is. Deze bewering gaat echter voor-
bij aan de effecten op langere termijn. Zodra die 
effecten optreden zal de schade onherstelbaar 
kunnen zijn. Maar er is een andere reden om de 

omvang van evenementen in het plantsoen te 
beperken en niet elk type evenement binnen te 
halen. Het is een kwestie van stijl en van schaal. 
Grote vrachtwagens op stalen rijplaten, enorme 
tenten en dito generatoren en een massale afval-
productie ontkennen de aanwezigheid van het 
plantsoen. Men doet gewoon een dag lang alsof 
er helemaal geen plantsoen is en de bomen en 
struiken staan voortdurend in de weg. Het park 
is niet meer de aangename omgeving die de 
juiste sfeer schept voor het genieten van men-
selijke kunstjes, maar de plek waar geen huizen 
staan, zodat je er dertigduizend man kunt verza-
melen. 
Het is die ontkenning die de kenner, de genie-
ter en de dagelijkse gebruiker van het park 
tegen de haren instrijkt. De grote fout die de 
organisatoren van grote culturele evenementen 
in het Noorderplantsoen hebben gemaakt is het 
gebrek aan zorgvuldigheid dat aanvankelijk aan 

de dag werd gelegd. De hectoliters urine in de 
struiken, de tuien en lampen in en aan de 
bomen, de lukraak neergekwakte fietsenmassa, 
de tonnen her en der weggeworpen afval en de 
volkomen desinteresse ten aanzien van de 

schoonheid van het park 
en de gevoelens van 
mensen hebben het ver-
trouwen in de organisa-
toren volkomen verloren 
doen gaan. Dat maak je 
niet zomaar even goed. 

Verandering van 
houding 

Het Noorderzonfestival is 
het beste voorbeeld van 
een evenement op een 
beheersbare schaal, dat 
dankbaar gebruik maakt 
van de sfeer die het 
Noorderplantsoen zom-
aar gratis aanbiedt. 
Spreiding van bezoekers-
aantallen, handhaving 
van de sluitingstijd, zorg-
vuldige bewaking en vol-

doende voorzieningen kunnen de schade tot 
een minimum beperken, zolang de frequentie 
van de evenementen niet wordt opgevoerd. Om 
Noorderzon duurzaam te handhaven in het 
Noorderplantsoen is voor alles een verandering 
van houding van de organisatoren nodig. Zij zul-
len de noodzakelijke maatregelen van harte en 
met zorgvuldigheid moeten ondersteunen in 
plaats van ze met kennelijke tegenzin en dus 
slordig uit te voeren. Het toezicht door de 
gemeente zal daarbij moeten aansluiten. Voor 
alle evenementen, van exposities tot festivals, 
die men in het Noorderplantsoen wil houden 
zal moeten gelden dat zij de kwaliteiten van het 
park respecteren, gedane investeringen niet 
aantasten en het park niet overschaduwen en 
overschreeuwen. Een kwestie van maat houden 
dus. 

Het Noorderplantsoen, op een morgen na Noorderzon. 


