
\ 

< I 

c-

r a p p o r t a g e 
I o k a I i s e r i i i g a11 r a c t i e s 
F e s t i v a l N o o r d e r z o n 
i n N o o r d e r p l a n t s o e n 

projcktnr. 95 (1X2. U/7/1995 



95.082 (cdF) MGNoorde. MZ 

INHOUD 

1. Inleiding 

1. Algemene beschermende maatregelen 

2. Toetsing per lokatie 

3. Alternatieve lokaties en aanbevelingen 

COPIJN UTRECHT GROENADVISEURS B.V. 

T .H. Bakker 

M. v.d. Zwet 



95.082(cdF)MGNoor<k.MZ 

Inleiding 

De Stichting Noorderzon heeft van de Gemeente Groningen een conceptvergunning gekregen voor de organisatie van het Noorderzon-
festival in het Noorderplantsoen te Groningen. De Stichting heeft een voorstel gedaan vanuit de Stichting gedaan voor de lokalisering 
van de attracties in het park. 

Aan Copijn Utrecht Groenadviseurs B.V. is, vooruitlopend op de opdracht tot het maken van een integraal beheerplan, gevraagd om dit 
voorstel te toetsen aan de draagkracht van de bomen, struiken en andere vegetaties. 
Allereerst zal in deze rapportage een advies worden gegeven over algemene beschermende maatregelen die bij de op-, afbouw en tijdens 
het festival moeten worden genomen. Daarna zal ieder lokatievoorstel wórden getoetst aan de situatie ter plaatse. 

Tot slot zullen alternatieve lokaties voor enkele evenementen worden gegeven en algemene aanbevelingen worden gedaan. 
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1. Algemeen beschermende maatregelen 

1. Bodem/gazon 

1.1 Over de gazons mag niet met vrachtwagens/traktoren of andere 4-wielige voertuigen worden gereden, zonder gebruik van 
rijplaten en zonder toestemming van de Gemeente. 

1.2 In de bodem mogen geen graafwerkzaamheden worden verricht. 

1.3 In het geval op gazon zand wordt aangebracht, dient verwijdering hiervan in handkracht te worden uitgevoerd. 

1.4 Eventueel spoel- en toiletwater moet direct worden aangesloten op het rioolstelsel en mag in geen geval geloosd worden op 
gazon of bij struiken en bomen 

1.5 Bij de lokatie van de attracties moet de lengte van de looppaden tussen attractie en de voetpaden zo beperkt mogelijk zijn. 
Situering van looppaden onder bomen moet worden voorkomen. In het geval dit toch noodzakelijk is moeten onder de bomen (in 
de kroonprojektie) plankiers worden toegepast met een minimale breedte van 2 meter. 
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2. Wortelgestel 

2.1 Bij het inbrengen van pinnen voor de bevestiging van tent e .d. mag geen wortelbeschadiging optreden. 

2.2 Voor alle lokaties geldt dat onder de (verticale) kroonprojektie van bomen in gazon geen attracties, caravan's , aggregraten e.d. 
mogen worden opgesteld, zonder de nadrukkelijke toestemming van de Gemeente. 

2.3 Bij het plaatsen van kramen, kantoren e.d. op verharding moet een minimale afstand tot de buitenkant van de boomstam van 1,5 
meter worden gehouden. In het geval ook op grotere afstand dan 1,5 meter nog oppervlakkige beworteling zichtbaar is dient of 
van plaatsing te worden afgezien, of het advies van de Gemeente te worden opgevolgd. 
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3. Bomen en struiken 

3.1 Aan bomen en struiken mogen geen touwen en stroppen e.d. worden vastgemaakt. Ook mogen aan bomen geen vlaggen, 
spandoeken, borden met posters etc. worden opgehangen. 

3.2 Bij lokaties in de directe omgeving van bomen dienen ter bescherming van de stam dranghekken te worden geplaatst, op 
aanwijzing van de Gemeente. De dranghekken moeten onderling aan elkaar worden bevestigd. 

3.3 Aan bomen en struiken mag niet worden gesnoeid, tenzij door de Gemeente hiervoor ter plaatse toestemming is gegeven. 
Eventuele snoei werkzaamheden dient te worden uitgevoerd door deskundig personeel. 

3.4 Om beschadiging van struiken en vegetaties te voorkomen dienen op plaatsen waar het ontstaan van looppaden door struiken te 
verwachten valt, dranghekken te worden geplaatst. De dranghekken moeten onderling aan elkaar worden bevestigd. 
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2. Toetsing per lokatie 

lokalie I. 22/23 augustus: buitenvoorslel l ing. 26/27 augustus circuswagen, lokatie accoord. 
situering midden op grasveld, niet in kroonproject ie . 

lokatie 2 tent diameter 35 meter. 18/19 augustus Jo Bithume. Lokatie accoord. 
situering midden op grasveld bij solitaire bomen dranghekken plaatsen. 



Caravan op heuvel. Lokatie accoord. Voorzichtig bij het plaatsen van caravan op heuvel. Voorkom mogeli jke 
looppaden naar vijver met dranghekken. Laaghangende takken kunnen gesnoeid worden door deskundig personeel. 

l o k a t i e 4 . 
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lokatie 3. (zie ook 12). Tent 12x5. Lokatie niet accoord. Bomen en bodem te kwetsbaar. 
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lokatie 5. 

lokatic (t. Kantoor. Lokatie accoord. Plaatsing op halfvcrharding met tle achterzijde naar heesters. Voor bescherming bomen 
hekken plaatsen. 

Houten constructie 2x7 meter en 4 meter hoog. I.okatie niet mogelijk op gazon in verband met aanwezige 
waardevolle bomen. (Paardekastanjes en zilverlinde). Kan eventueel wel op verharding worden geplaatst. 



9> 082(iill')MCiN(KMilc.M/ 

lokatie 7. 
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Tent 16x28 nieter + kleedkamer + keuken. Lokatie niet aceoord. Aan beide randen staan zeer waardevolle 
monumentale platanen, bergiepen en zilveresdoorns. Situering ter plaatse levert te grote druk op voor bodem en 
bomen. Bovendien loopt het gazon hol. zodat grote ingrepen bij plaatsing van een tent noodzakelijk zouden zijn. 

^ V" 

l o k a t i e 8 . Toilettenunit 2x6 meter. Lokatie accoord. Plaatsing tegen struiken aan en niet in kroonprojektie. Let op aansluiting 
riolering en spoelwater. 
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lokatie V. (zie ook 10) Tent diameter 9 meter. Lokatie accoord met de kanttekening dat zeer zorgvuldig met de bomen moet 
worden omgesprongen. Lokatie midden op grasveld, mogelijk in combinatie met 10. Niet onder bomen. Dranghek 
ken en plankiers wenselijk. Speciale aandacht voor linde. 

l o k a t i e 10 . (zie ook 9) Lokatie ook accoord mits grote voorzichtigheid wordt betracht met rode beuk en laanbeplanting. Lokatie 
midden op grasveld, in combinatie met 9. Niet onder bomen. Dranghekken en plankiers wenselijk. 



lokatie 11. Caravan op heuvel. Lokatie accoord. Niet in zicht plaatsen van lokatie 9. 10 en 14 in verband met mogelijk ontstaan 
looppaden. Dranghekken onderaan heuvel plaatsen ter bescherming struiken. 

(W2<cill:)M(jN<x>«k\MX 

lokatie 12. Tent 9x13 (zie ook 3) Lokatie niet accoord. Bomen en bodem te kwetsbaar. 
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lokalii' 13. Lokatie 14 dranghekken onderaan heuvel, 
(zie ook 1 I) 

Op parkeerplaats tent 9x15. 
Lokatie accoord. Langs gazon 
mogelijk plankiers leggen. 

lokatie 15. Restaurant 



Lokatie 16. Tent diameter 16 meter. Lokatie accoord. Mits /eer voorzichtig wordt omgesprongen met zwarte populier. 
Lokalisering aan rand pad. Bescherming stam zwarte populier beschermen met hekken. 
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l o k a t i e 17. Informatiemarkt; grootte & schaal onbekend. Plaatsing tussen paardekastanjes is mogelijk, mits voldoende afstand 
tot stam wordt gehouden (minimaal 1.5 meter) en zonodig wortelbeschermende maatregelen worden getroffen. 
Kramen dusdanig plaatsen dat betreding van oppervlakkige wortels door publiek wordt voorkomen. 
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3. Resumerend adviseren wij om de attracties voor de lokaties 3, 7 en 12 naar elders te verplaatsen. Bovendien is er rond het 
restaurant een groot aantal evenementen die een te grote druk op dit gedeelte van het park zou uitoefenen, vanwege te grote 
belasting van bomen en bodem. Voor lokatie 5 adviseren wij een plaatsing op de verharding. 
Naast de aandacht die bij iedere lokatie geldt wat betreft bescherming van bodem en bomen zijn voor ons de lokaties 9, 10 en 16 
extra kritisch, maar mogelijk, mits voldoende maatregelen worden getroffen. 

Voor een nieuwe lokatie van de evenementen die gedacht waren op de lokaties 3, 7 en 12 achten wij het grote grasveld 
tegenover lokatie 2 het meest geschikt. Op deze plaats moeten de prachtige solitaire bomen langs de singel en andere solitaire 
worden beschermd. Door deze verplaatsing wordt de druk op het park ter plaatse van het restaurant sterk verminderd. 

Wij adviseren aan de Gemeente om de Methode Raad te hanteren bij het vaststellen van de schade die mogelijk kan ontstaan aan 
de bomen en overige beplanting, zodat de bewustwording van de organisatoren van het festival wordt versterkt. 

De grote vraag is hoeveel bezoekers er zullen komen, bij welke attracties en op welke tijdstippen. Om gedurende het evenement 
eventueel te kunnen bijsturen adviseren wij om gedurende het festival vanuit de Gemeente een toezichthouder aan te stellen die 
dagelijks de gang van zaken evalueert en zonodig bijstuurt. 
Ten aanzien van het groot aantal bezoekers die met de fiets naar het park komen wordt geadviseerd om aan de randen vanhet 
park tijdelijke fietsenstallingen te situeren. Hierdoor wordt het plaatsen van fietsen tengen bomen en in heestergroepen 
verminderd. 

Met dit advies, bescherming van bomen en bodem, het verplaatsen van attracties en het treffen van algemene maatregelen denken 
wij dat de draagkracht van het park niet wordt overschreden en dat aan de organisatie van het Noorderzonfestival goede 
mogelijkheden worden geboden voor een succesvol evenement . 

COPIJN U T R E C H T G R O E N A D V I S E U R S B.V. 

U T R E C H T , 13 juli 1995 




