Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Groningen
Postbus 742
9700 AS Groningen
Groningen, 20 november 2018

Geacht college,
Als Parkcommissie Noorderplantsoen hebben we de Noorderzon-manifestatie 2018
geëvalueerd op de effecten die de manifestatie heeft gehad op het plantsoen. Op basis
van deze evaluatie komen we met aanbevelingen voor de komende jaren. Een afschrift
van deze evaluatie sturen we ook naar de Noorderzon organisatie.
Noorderzon is en blijft een door ons gewaardeerde culturele manifestatie die jaarlijks
neerstrijkt in het Noorderplantsoen. Maar wel een festival dat een zware belasting
vormt voor het monumentale park. Daarom hechten we eraan gemeente en Noorderzon
te adviseren over de wijze waarop het festival kan worden georganiseerd zonder dat het
ten kosten gaat van de waarde die het Noorderplantsoen heeft. Daarbij letten we vooral
op de bescherming van de vele monumentale bomen, de gazons en de overige
beplanting.

Algemeen: vergunningverlening Noorderzon
De Parkcommissie Noorderplantsoen heeft evenals voorgaande jaren het draaiboek
voor het Noorderzon festival ter advisering aangeboden gekregen door de afdeling EM
van uw gemeente. Zowel de 1e als de 2e versie van het draaiboek is besproken met de
afdeling EM op respectievelijk 23 mei 2018 en 26 juni 2018. Wij hebben uw college op 2
juli 2018 een advies gestuurd en u heeft daar op 25 juli op gereageerd, waarvoor onze
dank. Duidelijk werd daarbij dat op de gestelde korte termijnen niet veel meer valt bij te
sturen, de locaties van tenten, containers en andere grote objecten liggen in de maand
mei al vast in contracten of anderszins bindende afspraken. Daarom achten wij het van
belang reeds nu in het kader van de evaluatie Noorderzon 2018 een aantal heldere
randvoorwaarden te formuleren voor het gebruik van het Noorderplantsoen voor
Noorderzon 2019 en deze in de vorm van een advies aan u voor te leggen. Dan kan de
Noorderzon organisatie bij de voorbereiding van het festival van volgend jaar rekening
houden met ons, wellicht door u ondersteunde, advies.

Omvang festival
We vinden dat het festival in het park aan zijn grenzen zit, waarbij we ons met name
zorgen maken over het steeds zwaardere accent dat de horeca krijgt. Op zich neemt het
aantal bezoekers van Noorderzon niet toe, ook dit jaar lag dat rond de 150.000. We zien
echter dat de aanslag op het plantsoen groter wordt: zwaarder materiaal, zwaardere
opslagcontainers horeca en grotere vrachtwagens voor aan- en afvoer. Dat leidt tot
onwenselijke situaties, zoals tenten, containers en horeca-opslag die geheel op
boomwortels worden gezet. Ook de logistiek van op- en afbouw veroorzaakt schade aan
het park. Herschikking van activiteiten en betere beschermingsmaatregelen zijn
noodzakelijk. Rond de centrale fonteinvijver zijn dit jaar twee monumentale bomen
doodgegaan. We moeten verdere schade voorkomen. Dat betreft overigens niet alleen
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Noorderzon, maar ook andere festivals, zoals het Foodtruck festival, en de bevoorrading
van Zondag met zware vrachtwagens.

Opslag op verschillende locaties
In de loop der jaren is het aandeel van opslag t.b.v. horeca en festivalorganisatie enorm
gegroeid. Het aantal koelcontainers en biertanks neemt maar toe en wordt steeds
zwaarder. Overal in het park staat (vaak aan het gezicht onttrokken door zwarte
hekken) zware opslag op boomwortels, onder kroonprojecties van monumentale
bomen. De zware belasting (koelcontainers met inhoud, geschat gewicht 10 – 15 ton)
vormt een groot gevaar voor de monumentale bomen. Bodemverdichting heeft directe
gevolgen voor zuurstof- en voedselvoorziening van bomen.
In de vergunning staat:
Bij het plaatsen van kramen, kantoren e.d. op verharding moet de minimale afstand tot de
buitenkant van de boomstam 2 meter zijn. Als er buiten deze 2 meter nog oppervlakkige
wortels zichtbaar zijn, dan moet er van plaatsing worden afgezien, of het advies van de
gemeente worden opgevolgd.
Deze regel wordt in de praktijk vaak niet nageleefd. Niet alleen de opslag zelf, maar ook
de aan- en afvoer levert problemen op: dit vindt plaats door zeer zware vrachtwagens,
vorkheftrucks en kranen. Bovendien vindt deze aan- en afvoer plaats op te korte afstand
van de bomen. Diverse leveranciers en auto’s van pachters respecteren de 2 meter grens
niet. We stellen dan ook voor om bovengenoemde zinsnede in de vergunning uit te
breiden met de volgende zin:
Verkeer van personenauto’s en zwaardere vervoermiddelen binnen 2 meter vanaf de
buitenkant van de boomstam dient effectief te worden voorkomen met hekwerken.

Achter Zondag
Achter Zondag bevond zich een concentratie van zware (koel)containers, een generator
en biertanks. Het plaatsen en bevoorraden van deze objecten zorgt voor een extreem
zware belasting van de halfverharding pal naast de monumentale bomen.
Het pad achter Zondag
(Zie foto hiernaast)
Dit pad zou vanwege de
boomwortels ter plaatse
niet gebruikt moeten
worden
door
zwaar
verkeer. Een van de
bomen bij deze oprit is
inmiddels dood.
De consequentie moet
zijn dat de driehoek
achter Zondag niet meer
gebruikt mag worden
voor de opslag van
horeca en generator.
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Diversen festivalterrein

Diverse tenten en containers stonden volledig onder kroonprojecties of op
boomwortels. Bij de vijver staat al enkele jaren de theeschenkerij volledig op de
boomwortels van een treurbeuk. Op hetzelfde deel van de speelweide stonden net als
vorig jaar een poffertjesbakker en een voorstellingstent totaal onder kroonprojecties.
Ook de (nieuwe) ‘chalets’ stonden volledig op boomwortels en waren veel groter dan de
tekening aangaf.
De nieuwe zelfdragende tenten op het Kastanjeveld bij Alu-Alu zijn een grote
verbetering t.o.v. de vorige situatie met (keuken-)containers. Het verdient
aanbevelingen deze constructie vaker toe te passen.

Afzettingen
Draadafzettingen rond de grasvelden waren effectief als ze tijdig waren aangebracht.
Maar op andere plaatsen zoals bij bochten en hoeken, is verbetering nodig. Vooral bij de
afbouw van het festival is zeer veel gereden over het veld voor de muziekkoepel.
Het omheinen van grotere bomen met drie hekken is onvoldoende. Om de afstand van 2
meter tot de stamvoet te bereiken zouden dat er minimaal vier hekken moeten zijn.

Gras speelvelden
Hondenveld: zeer ruig overheen gereden in de laatste dagen van de afbouwperiode.
Speelveld: beter dan vorig jaar, mede door het gunstige weer, maar toch ook nog veel
kale plekken. Veel plaatsen waar rijplaten lagen zijn naderhand nog zichtbaar, ook als ze
er kort lagen. De komende maanden zullen uitwijzen of er echt groeivertraging optreedt.
De oprijdplek vanaf de Oranjesingel voerde
gedeeltelijk over boomwortels en werd als
parkeerplaats voor een zware dubbele
vrachtauto gebruikt. Dit soort gevaarten
dienen niet in een monumentaal park te
parkeren.

Rijplaten
Na opmerkingen hierover in 2016 worden
rijplaten niet meer scheef op elkaar gelegd
maar in twee lagen dwars op elkaar. Een
grote verbetering.
Rijplaten bleven dit jaar minder lang liggen
Een verbetering ten opzichte van
voorgaande jaren. Helaas werden lang niet
altijd rijplaten gebruikt, zie foto hiernaast
van afbraak Spiegeltent door lader zonder
rijplaten.
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Verkeer en parkeren Leliesingel

Het aantal en de grootte van de vrachtwagens/combinaties op de Leliesingel neemt al
jaren toe. Op de Leliesingel bestaat groot risico dat zware vrachtwagens elkaar passeren
en dan op zeer korte afstand van monumentale bomen rijden en staan. Ook op
halfverharding is dit zeer schadelijk omdat daaronder ook boomwortels liggen.

Verkeer en parkeren rond de Fonteinvijver

De regel ‘geen belasting binnen 2 meter van de stamvoet’ wordt door pachters en
Noorderzon totaal niet nageleefd. Enkele pachters hadden veel te grote wagens die met
veel moeite en schadelijk manoeuvreren achter de bomen werden geplaatst.

Fietsen
Het stallen van fietsen was dit jaar op papier beter in orde dan voorgaande jaren.
Tijdens de tussenschouw zijn nog wel enkele onlogische opstellingen van de rekken
(rekken anders geplaatst dan in de aanvraag) gewijzigd. Het plein bij het
Heymansgebouw (Grote Kruisstraat) werd dit jaar goed gebruikt door de bezoekers van
Noorderzon, ondanks dat er niet heen werd verwezen. De fietsenstallingen aan de
oostzijde van de Moesstraat staan in het donker, volgend jaar graag
vleermuisvriendelijke verlichting aanbrengen. Het inzetten van verkeersregelaars
werkte goed.

Afval
Positief was de actieve inzet van zowel Stadsbeheer als Noorderzon om het afval elke
ochtend te verwijderen. Afvalcontainers met smalle wieltjes werden dit jaar na
opmerkingen vorig jaar vaker op beschermende ondergrond geplaatst. Een verbetering.
Achter sommige pachterswagens (o.a. de biologische eetkraam) zijn losse afvoerslangen
met sporen van lozing (vet?) aangetroffen.
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Geluid

Muziek en geluid tijdens voorstellingen waren dit jaar opvallend minder. De
koelcontainers achter Zondag maakten (dag en nacht) veel herrie.

Aanbevelingen Noorderzon 2019
Op basis van de hiervoor besproken evaluatie van Noorderzon 2018 komen we tot de
volgende aanbevelingen voor Noorderzon 2019:
1. De monumentale bomen bij een aantal opslagplekken hebben het zwaar te
verduren door het plaatsen van zware containers, aggregaten en dergelijke.
Grootschalige opslag moet effectief onmogelijk worden gemaakt. Plaats voor
opslag moet buiten het park worden gezocht. Het is vooral van belang dat er een
alternatief komt voor de zware containeropslag achter Zondag, wellicht biedt het
basketbalveld op de kop van de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat mogelijkheden.
2. Veranderen logistiek en opstelling zodat zwaar materieel niet diep in het park op
halfverharding of rijplaten hoeft te staan.
3. Verkeer van personenauto’s en zwaardere vervoermiddelen binnen 2 meter
vanaf de buitenkant van de boomstam dient effectief te worden voorkomen met
hekwerken. Grotere bomen met meer dan drie hekken beschermen zodat de 2
meter vanaf de stamvoet effectief wordt beschermd.
4. Bomen langs de Leliesingel met hekken afzetten tijdens op- en afbouw zodat
grote vrachtwagens uitsluitend op asfalt kunnen rijden.
5. Persoonlijke begeleiding van alle zware vrachtwagens en trucks, bij op- en
(vooral) afbouw en betere instructie van de verkeersregelaars. Vrachtwagens
niet meer toestaan op halfverharding in de omgeving van bomen.
6. Pachters met grote wagens bij de Fonteinvijver zo plaatsen dat ze niet achter
bomen gezet worden. Voorkom manoeuvreren vlakbij stamvoet. We kunnen ons
voorstellen dat alleen pachters worden toegestaan die beschikken over een lichte
constructie waar vanuit ze hun waren verkopen, te denken valt aan caravans of
zelfdragende tenten. In ieder geval geen zware containers of trucks.
7. Volgend jaar geen chalets meer bij de theetuin en terras theetuin aanpassen
zodat het niet meer onder de kroonprojectie staat.
Graag vernemen we van u of u kunt instemmen met de bovenstaande aanbevelingen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Parkcommissie Noorderplantsoen
Rob van Vliet, voorzitter
Donna Sleurink, secretaris

Afschrift naar Noorderzon, Stadsbeheer en afdeling EM.

Evaluatie en aanbevelingen Noorderzon 2018

