
Zuiderplantsoen
Wat gaat dat worden??



De inrichtingsplannen (2014)









































En toen bleef het héééél lang stil..



Problemen met het project:
Onenigheid tussen de project partners
Corona
Kostenstijgingen
Etc. etc.

Maar: 
In december 2022 zou de aannemer het concept ontwerp van het Zuiderplantsoen opleveren

Helaas: 
De aannemer (Jansma uit Drachten) ging failliet door het project.

En nu???



November 2022:

Voorstel vanuit diverse bewoners van Helpman:
Aangevuld en afgestemd met de Herewegbuurt en 
de Oosterpoort

Is in December gestuurd naar de projectleider bij de 
gemeente Groningen.
Eerste reactie: “Maar de aanbesteding is al gedaan, 
de uitgangspunten liggen al vast. Overleg met de 
omwonenden heeft al plaatsgevonden.



Ecologische uitgangspunten:
1. Het zou een aaneengesloten park moeten worden tussen het Sterrebos en het Duo terrein aan 

de zuidkant en de Waterloolaan aan de noordkant. Bestaande uit een vruchtbare bodem waarin 
de diverse (aanwezige en nieuw te planten) planten en struiken goed kunnen gedijen.

2. Voldoende doorlopende schaduwzones: hete zomers vragen om schaduw. In de planvorming tot 
nu toe lijkt vooral veel open terrein, bij 40 graden wil je echt de schaduw kunnen opzoeken.

3. We begrepen dat de gronddiepte slechts 60 tot 80 cm is. Dit stelt eisen aan de begroeiing, die 
heeft het zwaar. Zeker bij hete zomers dreigt uitdroging. Oplossing naast schaduw: zorg voor 
humusrijke grond, de basis voor al het plantleven. Hoe dikker de humuslaag, hoe meer water de 
aarde kan vasthouden, waarmee je uitdroging voorkomt. Hiervoor kan gefermenteerd substraat 
van de gemeente Groningen zelf gebruikt worden (hier is een groep mee bezig).

4. Diversiteit van beplanting. In de plannen staat monocultuur beplanting (identieke boring 
beleidsbomen) opgenomen. Juist door een grote diversiteit op te nemen, creëer je een mooi 
ecosysteem.

5. Een Wadi, aan de noordzijde van de N7, om overtollig regenwater bij hoosbuien te bufferen.
6. De natuur zou zo veel mogelijk ruimte moeten houden voor de aanwezige unieke soorten: 

stinzen planten, daslook, vleermuizen etc.
7. Wellicht zijn fruit dragende planten, ook interessant om op te nemen in het plan.

Het zou verstandig zijn om de stadsecoloog te betrekken, zodat we een sterk ecosysteem kunnen 
aanleggen. Welke planten combineren goed met elkaar en doen het goed op ondiepe grond. En 
welke planten dragen maximaal bij aan de biodiversiteit. 



Voorzieningen:
1. Voorzien van wandelpaden, 

toegankelijk voor alle soorten 
publiek, jong en oud, fit of 
gehandicapt.

2. Voldoende infrastructuur wat 
betreft watertap punten, misschien 
verlichting (discussiepunt!) en bij 
voorkeur ook sanitaire 
voorzieningen.

3. De muziekkoepel zou moeten 
worden opgenomen in deze 
parkstructuur,

het zou mooi zijn als er water en 
sanitaire voorzieningen in de 
buurt van de muziekkoepel 
kunnen komen.

4. Rustpunten (bankjes) op diverse 
plekken, met afvalbakken.

Opties: 
1. Fitnessvoorzieningen, voor diverse outdoor activiteiten. Misschien 

zelf “lockers” voor sporters die hun kleding tijdelijk willen opbergen.
Indien mogelijk ook fitness activiteiten voor alle leeftijden, 
bijvoorbeeld een jeu de boules baan en wellicht een panakooi. 

2. Speelplaatsen, midgetgolfbaan, kinderkabelbaan, gymplek.
3. Honden uitlaatplek .
4. Kooi om katten uit te laten.
5. Bijen/imkerplek, fruitstruiken.
6. Natuurspeurtocht, doolhof.
7. Natuurspeeltuin, blote-voetenpad, kinder-zwemplek/ zwemvijver.
8. Net als in het Noorderplantsoen een grote vijver met zitmogelijk-

heden op warme dagen. Wellicht een optie om in de opening tussen 
de deksels aan te leggen. Blijft het geen tunnel, maar het gat zou 
kunnen worden “gedicht” door een doorzichtige bodem waar een 
kinderzwembad/vijver in komt.

9. De huidige vijver zou toegankelijker kunnen worden gemaakt met 
bankjes, strandjes en een vissteiger.

10. Een openluchttheater of open-air film-mogelijkheid.
11. Onderhoud van het plantsoen door leerlingen van AOC Terra.



En nu verder...
• Mede door het faillissement wellicht nog wat meer ruimte voor inspraak.

• Veel onderdelen van ons voorstel zijn niet in tegenspraak met de uitgangspunten.

• Meedenkers/doeners gevraagd voor als de gesprekken met de projectgroep/gemeente weer op 
gang komen.

• Achtergrond informatie:
www.aanpakringzuid.nl

• Het inrichtingsplan: inrichtingsplannen

• Inspraak verslagen: 
verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos_e-o_27_maart_2013_def
verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos_en_omgeving_6_februari_2013
verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos-oosterpoort-de_linie-herewegbuurt_8_januari_2013

http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/publish/pages/4408/140912_inrichtingsplannen_screen.pdf
https://www.aanpakringzuid.nl/publish/pages/4882/verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos_e-o_27_maart_2013_def.pdf
http://www.aanpakringzuid.nl/publish/pages/4883/20130206_verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos_en_omgeving_6_februari_2013.pdf
http://www.aanpakringzuid.nl/publish/pages/4884/20130108_verslag_werkgroep_inrichtingsplan_sterrebos-oosterpoort-de_linie-herewegbuurt_8_januari_201.pdf
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