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                                                Inleiding  1
1.1 Het plangebied

Stichting De Wandeling is voornemens om een duurzame ontmoetingsplek te realiseren in het 
Stadspark op de locatie van het huidige basketbalterrein. Het Stadspark is het rijke groen gesitueerd 
ten zuidwesten van de stad. Het monumentale gedeelte van het Stadspark werd vanaf 1913 
ontwikkeld naar visie van Jan-Evert Scholten en J.A. Mulock Houwer om gelegenheid te creëren 
voor ruime en aangename wandelpaden en openluchtspelen. Eind jaren '60 is het park aan de 
noordzijde uitgebreid naar ontwerp van de medewerkers van de Gemeente Groningen. In dit gebied 
zijn onder andere de kinderboerderij, een botanische tuin, het speelpark en het huidige 
basketbalterrein gevestigd. De overzichtskaart voorafgaand aan deze toelichting geeft de locatie en 
ligging van het plangebied aan, evenals de luchtfoto's in de volgende afbeeldingen.

Het zogenoemde basketbalterrein ligt ten noorden van de kinderboerderij en omvat een 
basketbalveld, een plak asfalt in verouderde staat, een betegeld terras met een bankje en grasvelden 
hier omheen. Het terrein is omringd met een strook bomen en een brede sloot aan de zuidwestzijde. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van 0,64 hectare en ligt in het noorden van het Stadspark.
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1.2  Planologische regeling
Het basketbalterrein valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Groningen op 26 juni 2013. Een partiële herziening is 
vastgesteld op 10 augustus 2016. De gronden van het plangebied kennen in het bestemmingsplan de 
bestemming “Groen”. 

1.3 Leeswijzer
In het hierna volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande situatie in en rond het plangebied. 
Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van de plannen vanuit sociaal en ecologisch perspectief en 
hoofdstuk 4 de plannen voor de constructies. Hoofdstuk 5 is een weergave van het beleidskader en 
in hoofdstuk 6 wordt uitgewerkt hoe de voorgenomen plannen hier in passen. Hoofdstuk 7 sluit af 
met de maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid. 
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                                                                         Bestaande situatie  2
2.1 Ontwikkelingen Stadspark 

De aanleg van het Stadspark begon in 1913 en het park heeft door meerdere uitbreidingen haar 
huidige vorm gekregen. De locatie basketbalterrein is ontwikkeld in de 4e fase van de uitbreidingen 
tussen 1964 en 1970 waardoor het park haar omvang van 140 ha verkreeg. Het oostelijke gedeelte 
van het stadspark is in de jaren '90 met de ontwikkeling van het Martini Trade Park en de 
bedrijvigheid rondom de Concourslaan sterk verstedelijkt. Het noordwestelijke kwartier van het 
park heeft haar natuurlijke karakter behouden en vervult hiermee een belangrijke functie voor wie 
op zoek is naar een mooie natuurlijke omgeving voor een middagje uit of een verkwikkende 
wandeling.

De uitbreidingen volgens ontwerp uit 1968
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2.2 Huidige situatie Stadspark

Het Stadspark is het grootste groen van Groningen en heeft met haar 140 hectare een imposante 
omvang. Het park staat bol van pracht en potentie maar dit komt niet tot uiting in het 
bezoekersaantal of haar rol voor de Stad. ‘Stadjers’ en studenten weten op zonnige middagen hun 
weg naar het park te vinden en de kinderboerderij en het speelpark worden in zomerse weekeinden 
goed bezocht. De sportcomplexen worden het hele jaar rond bezocht door de verenigingsleden. 
Gedurende de lente, herfst en winter bied het park niet veel mogelijkheden voor de recreatieve 
bezoeker en de natuurliefhebber die zich met een kop thee willen opwarmen. Door het gebrek aan 
activiteiten en voorzieningen zijn de meeste aanwezigen in het park op weg naar een bestemming, 
en hebben niet het park zelf als bestemming. 

De meeste bezoekers van het Stadspark komen via de kant van de Parkweg en Paterswoldseweg het 
park binnen. Alternatieve aanvalsroutes zijn niet aantrekkelijk bij gebrek aan verbindingswegen, 
door de ringweg en door de verstedelijking van de randen van het park met niet-publieke functies. 
De Concourslaan is de ader van het Stadspark waardoor er in het noordelijk gebied weinig 
voetverkeer is.  Het kleine aantal jaarronde bezoekers en de stille avonduren geven het noordelijk 
gedeelte van het park een onveilig gevoel. 

 Primaire en secundaire fietsroutes in het Stadspark 

2.3 Huidige situatie basketbalterrein

De locatie basketbalterrein is een omheind grasveld met daarop een basketbalveld en een groot stuk 
asfalt. Het asfalt is oorspronkelijk bedoeld als rolschaatsbaan maar ligt er verouderd en gebarsten 
bij. Het veld wordt nauwelijks gebruikt. De sportgroepen bevinden zich meer centraal rondom de 
Concourslaan en wie op zoek is naar activiteiten komt in het algemeen niet noordelijker dan de 
kinderboerderij. Op een pruimenboom en appelboom na heeft het veld ook de natuurliefhebber niet 
veel te bieden.

Het gehele grasveld inclusief basketbalveld beslaat grofweg 3200 vierkante meter en de locatie 
inclusief de omringende stroken bomen en struikgewas is grofweg 6400 vierkante meter.
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                                                          Sociaal en ecologisch plan  3
3.1 De Wandeling

Stichting De Wandeling is voornemens een plek te creëren in het Stadspark waar alle inwoners en 
bezoekers van Groningen welkom zijn om te ontspannen, om samen te werken en om te leren. Een 
klein stukje inclusieve maatschappij waar duurzame omgang met de natuur en de mensheid centraal 
staat. Deze plek willen we De Wandeling noemen. 

Stichting de Wandeling stelt zich ten doel een faciliterende en bevorderende rol te hebben in het 
onderzoeken en delen van duurzame manieren om in menselijke behoeften te voorzien op basis van 
vrijgevigheid, vindingrijkheid en creativiteit in plaats van geld of handel. Hiervoor concentreren we 
ons op doe-het-zelf methodes en samenwerking, en het stimuleren van vrije uitwisseling van kennis 
en vaardigheden. 

De geplande activiteiten zijn in drie categorieën in te delen:
– Voeding 
– Doe-het-zelf duurzaam
– Ecologisch verantwoord tuinieren en natuurbeheer

Tezamen vertegenwoordigen deze categorieën de wijze waarop de Wandeling wilt bijdragen aan de 
sociale en duurzame ontwikkeling van de maatschappij. 

3.1.1 Participatie
Stichting De Wandeling is een ideële organisatie welke geboren is uit de wil om de sociale 
gelijkheid te bevorderen en duurzame levenspatronen te ontwikkelen. We willen een plek creëren 
die inclusief is, waar werkelijk iedereen welkom is en waar er rekening wordt gehouden met de 
verscheidenheid van de mens om te zorgen dat mensen zich ook daadwerkelijk welkom voelen. De 
manier om dit te doen is om participatie mogelijk te maken op elk terrein. Zodoende kan iedereen 
komen helpen met of meedoen aan de activiteiten, een eigen relevante activiteit organiseren en 
onderdeel worden van de organisatie. 

3.1.2. Educatie
Kennis en educatie is niet voor iedereen even makkelijk bereikbaar, vooral niet omdat de 
leeromgevingen grotendeels gericht zijn op een norm en weinig ruimte bieden aan wie daar niet 
binnen past. Hierdoor vallen veel mensen buiten de boot en loopt onze maatschappij een heel aantal 
geniën mis. We willen vrije uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleren door een plek te 
bieden waar deze gedeeld en uitgeprobeerd kunnen worden, en door hetgeen we als organisatie 
leren actief te delen. Zo is de bouw een open toegankelijk proces. Iedereen kan meedoen via publiek 
toegankelijke worskhops waarin we een veilige omgeving bieden voor iedereen om te leren, jong of 
oud, nieuw of ervaren. 
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3.1.3 Organisatievorm
Stichting De Wandeling is de initiator en verantwoordelijke organisatie voor de ontwikkeling en 
activiteiten van de locatie De Wandeling. Het dagelijkse functioneren van de activiteiten wordt 
ingevuld door vrijwilligers en bezoekers. Iedereen is welkom om langs te komen en mee te doen 
aan de activiteiten of zelf relevante workshops of activiteiten te organiseren. De dagelijkse 
activiteiten worden voornamelijk ingevuld door mensen die spontaan meedoen en een groep vaste 
bezoekers. Op deze wijze is er geen strikt onderscheid tussen bezoekers en vrijwilligers, aangezien 
iedereen bijdraagt aan het bestaan van het geheel.

De stichting heeft zichzelf georganiseerd in een horizontaal cirkelmodel waar beleidsbeslissingen 
worden gemaakt op basis van het consentbeginsel. Dit model is afgeleid van het sociocratische 
kringen model. Het consentbeginsel is een manier van besluitvorming waarbij de argumentering 
van een te nemen besluit centraal staat. Dit besluit wordt aangenomen wanneer geen van de 
aanwezige personen een overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat 
besluit. 

De stichting bestaat uit meerdere cirkels die elk hun eigen arbeidsterrein hebben en binnen dat 
terrein zelfstandig opereren. Leden van de verschillende cirkels komen samen in de General 
Gathering waar interdisciplinaire beslissingen worden genomen. Iedereen die betrokken is bij het 
functioneren van De Wandeling kan lid worden van een cirkel en zo onderdeel worden van het 
besluitvormingsproces. Maandelijks is er gelegenheid voor publieke inspraak over operationele 
zaken tijdens een Open Assembly. 

De Wandeling is in feite een samenwerkingsproject van enorme schaal waarin de Groningers 
samenkomen om een mooi en duurzaam stukje natuur en maatschappij te creëren en draaiend te 
houden.

3.2 Doe-het-zelf duurzaam 

3.2.1 Technieken 
Een van de speerpunten van De Wandeling is duurzaamheid door middel van doe-het-zelf 
duurzame technieken. Onder duurzaamheid verstaan we een omgang met middelen, materialen en 
mensen die zowel ecologisch als sociaal-ethisch verantwoord is. We willen als organisatie volledig 
duurzaam opereren en duurzame technieken onderzoeken en uitproberen, waarbij iedereen is 
uitgenodigd om mee te doen en mee te leren. Dit begint bij de bouw van de accommodaties en de 
ontwikkeling van de faciliteiten. 

Er zijn vele duurzame alternatieven mogelijk om voorzieningen en faciliteiten te creëren die het 
dagelijks leven ondersteunen. Terwijl de nieuwste technologische ontwikkelingen niet voor 
iedereen bereikbaar zijn, zijn er genoeg technieken toe te passen die niet afhankelijk zijn van dure 
onderdelen. Wij vinden het belangrijk dat duurzaamheid voor iedereen bereikbaar is en zoeken 
daarom naar de beste en meest efficiënte doe-het-zelf methodes en technieken.

3.2.2 Bouwwerken
Voor de accommodaties wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt hergebruikte materialen, Deze 
worden toegepast op een wijze die later hergebruik mogelijk maakt. We gebruiken veel 
ambachtelijke houtverbindingen die de constructie verstevigen en het benodigde aantal schroeven 
en ankers verkleint. Er wordt alleen gebruik gemaakt van materialen die geen schadelijke gevolgen 
voor het milieu hebben. Bij plaatsing en ontwerp van de gebouwen is rekening gehouden met de 
omgeving en de zon zodat opwarming en afkoeling voor het grootste deel passief plaatsvindt.
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3.2.3 Faciliteiten
Er zijn vele duurzame alternatieven mogelijk om voorzieningen en faciliteiten te creëren die het 
dagelijks leven ondersteunen. Terwijl de nieuwste technologische ontwikkelingen niet voor 
iedereen bereikbaar zijn, zijn er genoeg systemen te verduurzamen op doe-het-zelf wijze. In de te 
bouwen accommodaties van De Wandeling willen we zulke faciliteiten creëren. Te dnken valt 
daarbij aan solarboilers voor warm water, rocket stoves om op te koken met mass heaters voor 
verwarming, droge composttoiletten in plaats van watertoiletten, regenwaterbenuttingssystemen, 
gerepareerde zonnepanelen voor elektriciteit etc. 

De bouw van de accommodaties en het ontwikkelen van deze faciliteiten gebeurt door middel van 
publiek toegankelijke workshops. Er is voor iedereen altijd wat te doen en voor wie weinig klus-
ervaring heeft zijn er inleidingen en basiscursussen. Hierdoor kan iedereen toegang krijgen tot deze 
technieken en ervaring opdoen. Op deze wijze willen we vrije uitwisseling van kennis en 
vaardigheden stimuleren, en het gedachtengoed verspreiden dat het voor iedereen mogelijk is om de 
technieken te leren die een duurzamer leven kunnen ondersteunen.

Als de faciliteiten voor de dagelijkse bezigheden klaar zijn gaan we verder op zoek naar duurzame 
technieken om toe te passen. Bijvoorbeeld voor het opwekken van energie en warmte, elektrisch 
transport en de opslag van warmte en energie.

3.2.4 Hergebruik 
Door optimaal gebruik te maken van de middelen die er zijn in onze maatschappij willen we laten 
zien hoe mensen in hun eigen leven deze zelfde technieken en omgangsvormen kunnen toepassen. 
Door hergebruik te stimuleren en afvalproductie te minimaliseren. Of  zelfs het afval weer te 
hergebruiken! Zo zijn we van plan een kleine plastic-recycling werkplaats te maken waar 
afvalplastic omgezet kan worden in bruikbare voorwerpen zoals snijplanken en bloempotten.

3.3 Voedselinitiatieven

3.3.1 Maaltijden
De meest aantrekkelijke en laagdrempelige activiteiten van De Wandeling zijn de tearoom en 
maaltijden: gratis en  en openbaar toegankelijk. Voor iedereen die een wandeling maakt in het 
Stadspark is er een kop thee of limonade en op de meeste dagen is er een ontbijt, diner of lunch. De 
Wandeling fungeert daarmee als een gemeenschappelijke huiskamer waar iedereen welkom is om 
even te zitten, elkaar te spreken en van de omgeving te genieten. Een warm welkom in een rijke en 
inspirerende omgeving. Dat de maaltijden gratis zijn betekent niet dat deze alleen voor arme 
mensen zijn of daklozen. In tegendeel. Ze zijn gratis zodat iedereen langs kan komen, en het 
onderlinge verschil er niet toe doet. 

De maaltijden worden gemeenschappelijk bereid in het eethuisje.Iedereen is daarbij welkom om 
mee te helpen met de snijden, koken en schoonmaken. Er wordt niet aan tafel geserveerd, er is geen 
menukaart en er is geen alcohol aanwezig. De Wandeling heeft daarmee geen horecafunctie: het is 
een gedeelde maaltijd. 

3.3.2 Tegen voedselverspilling
De maaltijden worden gemaakt van voedingsmiddelen die worden verzameld van lokale winkels, 
bakkers en supermarkten. Deze hebben aan het einde van de dag producten die ze de volgende dag 
niet weer te koop willen leggen omdat ze niet ultiem vers of mooi zijn, of omdat er te veel van zijn. 
Normaliter verdwijnen deze in de prullenbak. In Nederland wordt jaarlijks 62.000.000 (!) kilo 
voedsel weggegooid waarvan bijna 40 procent in goede staat is of het weggooien voorkomen kan 
worden. Een enorme verspilling van biomassa, energie en voedingsstoffen. Vandaar dat we een 
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netwerk ontwikkelen in Groningen om voedingsmiddelen op te halen. De voedselbank doet dit op 
grote schaal bij de grote supermarkten, en wij doen het op kleine plekken daar omheen. De 
voedingsmiddelen worden op bijna elke dag van de week opgehaald en per fiets naar de Wandeling 
vervoerd.

De kwaliteit van het voedsel en de voedselbereiding waarborgen we door onze uitgebreide 
voedselcode. Hier staat onder andere in dat er geen gebruik gemaakt worden van dierlijke producten 
zodat we de kwaliteit en veiligheid van de maaltijden die we maken kunnen waarborgen.

3.3.3 Voedseleducatie in de keuken
Bij het verzamelen van voedsel dat anders verspild wordt worden vaak grote hoeveelheden van één 
voedingsmiddel ter beschikking gesteld. Een ideale aanleiding om jammaken, drogen, inmaken en 
andere wijze van conserveren breed in te zetten. Zo is er een heel pallet van voedseleducatie en 
voorlichting aanwezig bij De Wandeling: voedselverspilling tegengaan, conserveren, composteren, 
gezonde maaltijden bereiden, een breed scala aan groentes en fruit en bovendien kan iedereen zijn 
kookkunsten komen ontwikkelen. 

3.3.4 Pilot
Het concept van een gedeelde maaltijd op basis van gered voedsel hebben we in een eerdere pilot 
uitgeprobeerd, het “Free Café” dat in september 20124 opende tijdens het Let's GRO festival. Het 
was een grootsucces met een flinke aanloop en meer dan genoeg gered voedsel en vrijwilligers om 
twee keer per week een diner voor 60 mensen te bereiden. Na het succes zijn we als initiatiefnemers 
in augustus 2015 verder gegaan om de droom van een volledig duurzame samenkomstplek in het 
Stadspark te ontwikkelen. Een groep nieuwe vrijwilligers was zo enthousiast dat ze het concept zelf 
draaiende hebben gehouden en op een nieuwe locatie nog wekelijks maaltijden serveren.

3.4 Ecologie & Natuur 

3.4.1 Duurzaam en welzijn
Het belang van een duurzame omgang met elkaar en deze planeet is op één plek het beste te laten 
zien en begrijpen: daar waar mens en natuur samenkomen. Duurzaamheid is een balans tussen hoe 
de dingen groeien in de natuur en op welke wijze wij mensen gebruik maken van de grondstoffen 
die we uit de natuur halen en de producten die we daarmee vervaardigen. 

Natuur is onontbeerlijk voor een goed menselijk welzijn. We kunnen niet zonder en zijn er 
onderdeel van. Bijzonder genoeg is het redelijk makkelijk om dit te vergeten. Ons eten is voor een 
groot deel bewerkt en verse producten kopen we uit het schap met plastic erom. We wonen in 
stenen huizen en als het buiten koud is, is het binnen warm. Het is enorm van belang om de 
mogelijkheden te scheppen voor mensen om in de natuur te vertoeven, over de natuur te kunnen 
leren en te zien waar voedsel vandaan komt en het water heen gaat. We kunnen ons hiervoor geen 
betere plek voorstellen dan het Stadspark.

3.4.2 Tuinen
In het Stadspark willen we een plek creëren waar mensen kunnen samenwerken met de natuur op 
een wijze waar beide beter van worden. Diverse ecologisch duurzame tuinen vervullen hierin 
verschillende functies. Een permacultuurtuin laat de specifieke kwaliteiten zien van de natuur ter 
plekke. Een combinatie van planten, groentes en fruitsoorten die zichzelf kan redden in de natte 
klei- en leembodem van het Stadspark. Een publieke groentetuin biedt de gelegenheid om ‘met de 
handen in de grond’ te werken, en van dichtbij te zien hoe groentes zich ontwikkelen. En hoe ze 
proeven! Een bloemen- en bijentuin geeft ruim baan aan de insecten die het ecosysteem in stand 

12



houden en die de planten bestuiven zodat ze vrucht dragen. Met de compostering van het 
groenteafval van de keuken is de kringloop compleet, en duidelijk te zien hoe we hier als mensen in 
harmonie mee om kunnen gaan. Tussen de bomen is het een heel ander ecosysteem dan op het veld 
of in de tuin. Vandaar dat we de boomstroken om het veld heen graag betrekken bij de 
ontdekkingstocht tussen mens en natuur.  

3.4.3 Gebouwen
Een groot deel van de plakken asfalt zal ruim baan maken voor de aanleg van deze tuinen. Ook de 
gebouwen werken samen met de natuur. Een deel van de gebouwen heeft groene daken en groene 
gevels. Er worden geen invasieve bouwtechnieken gebruikt of verontreinigende materialen.

3.4.4 Water 
De bewatering van de tuinen zal volledig gebeuren met regenwater. De groene daken houden het 
regenwater voor een groot deel vast maar de verharde daken hebben opvangsystemen. Het grijze 
water uit de keuken en gootstenen wordt afgevoerd naar het verticaal doorstroomd helofytenfilter. 
Dit is een natuurlijk filter van kiezels, zand en riet dat het water dusdanig goed zuivert dat het 
voldoet aan de hoogste eisen voor oppervlaktelozing. De vervuiling van het water zal om te 
beginnen al klein zijn, daar het enkel grijs water betreft en er alleen gebruik gemaakt wordt van 
biologisch afbreekbare zeepproducten. Het helofytenfilter loopt uit op de Paddenpoel, welke een 
leefomgeving biedt aan een heel nieuwe scala aan plant- en diersoorten aldaar. In een bespreking 
van de voorgenomen plannen met de stadsecoloog maakte deze de inschatting dat de ontwikkeling 
van De Wandeling op het terrein de biodiversiteit naar alle waarschijnlijkheid zou doen 
verdubbelen.

3.5 Zonder geld 
Stichting De Wandeling wil volledig zonder gebruik van geld opereren. Er zijn geen werknemers in 
dienst en er worden geen vergoedingen uitgekeerd. De stichting neemt geen donaties aan of 
subsidies, en geeft geen geld uit voor de aanschaf van materialen, producten of middelen. Dit is 
besloten vanuit duurzaamheidsoverwegingen en om sociaal-maatschappelijke overwegingen.

Alle benodigde materieel en bestaansmiddelen zijn in dusdanige overvloed aanwezig in onze 
maatschappij dat er sprake is van overschot, en in nog bruikbare staat als afval worden bestemd. Tot 
wel 50% van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid terwijl het grote deel hiervan nog 
perfect geschikt is voor consumptie. Bouwmaterialen worden bijzonder weinig hergebruikt en het 
productieproces weegt zwaar op de natuur. Een vierde deel van de jaarlijkse afvalproductie komt 
voor rekening van de bouw. De milieubelasting ten gevolge van onze welvaartsmiddelen is absoluut 
destructief, en zou 95% efficiënter moeten om duurzaam te zijn. 

De stichting ziet een overvloed aan overtollige materialen waarvan we een deel we graag een 
nieuwe bestemming geven. Het is één van de hoofddoelen van De Wandeling om ecologisch 
verantwoord om te gaan met bestaansmiddelen en hierin een voorbeeld te zijn en ervaring te bieden.

De tweede overweging is van sociaal-maatschappelijke aard. Door geld volledig buiten 
beschouwing te laten, spelen geld en financiële achtergrond een minder grote rol in de sociale 
omgang. Zo wordt een grote barrière voor participatie en interactie weggehaald.  Financiële 
achtergrond is een bepalende factor voor maatschappelijke status en ongelijkheid, wat interactie op 
basis van gelijkwaardigheid in de weg staat. We willen bereiken dat iedereen zich welkom voelt bij 
De Wandeling;  geen geld gebruiken is de beste methode. De enige manier om zonder geld te 
kunnen functioneren is door op grote schaal samen te werken, materialen vindingrijk te 
hergebruiken en door duurzaam met alle grondstoffen en energie om te gaan. Dat is precies waar De 
Wandeling voor staat, waardoor het niet gebruiken van geld zowel een doel als een middel is. 
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                                    Planomschrijving constructies 4
4.1 Bouwwerken

We zijn voornemens om in twee fase het terrein te ontwikkelen om op duurzame wijze 
accommodatie te bieden aan de activiteiten van De Wandeling. In de eerste fase willen we twee 
houten yurts en een toiletgebouw ontwikkelen. Voor een optimale passieve klimaatbeheersing 
plaatsen we deze aan de noord zijde van het veld, waar zich nu het verouderde asfalt van de 
rollerskatebaan bevindt. 

De huidige situatie 

Alle gebouwen staan bovenop de grond en worden niet in de grond gefundeerd. Hiervoor is 
gekozen vanuit meerdere overwegingen. De bodem van het Stadspark als het ware een lasagne van 
veen en klei, een zeer onstabiele ondergrond. Voor een stevige fundering in de grond moeten er 
palen worden geheid van meer dan 9 meter diep. Voor De Wandeling is dit niet wenselijk om drie 
redenen: heien kun je niet doe-het-zelven, er moet gebruikt gemaakt worden van beton wat een zeer 
onduurzaam materiaal is en het is niet te doen zonder het inhuren van professionele hulp en 
materieel. Daarnaast laat het een blijvende impact achter op de bodem. We voelen ons graag te gast 
in het Stadspark en willen geen onuitwisbare, onnatuurlijke sporen achter laten. 

Vandaar dat in goed overleg met enkele constructieadviseurs en een ingenieur is gekozen voor een 
wijze van constructie die zich geheel bovenop de grond bevindt. 
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De geplande situatie, eerste fase

We willen in de eerste fase drie bouwwerken ontwikkelen. Het grootste gebouw is de “Thee Yurt”. 
Deze heeft een serre met een groen dak rondom het gehele gebouw. De binnenwand wordt 
geïsoleerd met behulp van een 14,5 cm dik pakket van stro en leem. De wanden worden afgestuct 
met een 3cm leemlaag. Deze wand heeft een enorm positief effect op het binnenklimaat doordat het 
warmte vasthoudt. 

De Thee Yurt

De tweede yurt is met een doorsnede van 7,9 meter een stuk kleiner. Deze “Cooking Yurt” heeft 
een ruime keuken en zitgelegenheid voor 21 mensen. Er is een kleine vliering aanwezig die nog 
eens ruimte bied aan 5 mensen.  
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De “Cooking Yurt”

Beide yurts hebben grotendeels groene daken en zijn gebouwd van hout. De yurts hebben beide een 
koekoek op het dak met openbare ramen. Hierdoor is er mogelijkheid tot zeer goede ventilatie.

Het toiletgebouw wordt ook vervaardigd van hout en is voorzien van een groen dak. 

Het toiletgebouw

Alle drie de gebouwen zijn integraal toegankelijk door middel van een hellingbaan en entree van 
minimaal 88 cm breed.
In het zuiden van het terrein ontwikkelen we een paddenpoel en het helofytenfilter. Daar naast is de 
plek voor een ruime fiets parkeer gelegenheid.

Overzicht plattegronden gebouwen eerste fase
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In de tweede fase willen we de faciliteiten uitbreiden met de mogelijkheid voor een werkplaats van 
70m2, een koude opslag schuur van 20m2, twee groentekassen met een gezamenlijk oppervlakte 
van 40m2, een bruggetje over de sloot naar het pad aan de overzijde en een overkapping die de 
beide houten yurts met elkaar verbindt waardoor er een buitenruimte ontstaat.

De geplande situatie, tweede fase
Het terrein wordt aan drie kanten omsloten door wandelpaden en heeft in de huidige situatie entrees 
aan de oost- en zuidzijde. In overleg met de gemeente is bepaald dat we een nieuwe entree zullen 
creëren ten noorden van het terrein. Deze entree zal breed genoeg zijn voor hulpdienstwagens en 
ondersteunt de toekomstige ontwikkeling van het noordelijke pad in het Natuurparklaan. 

4.2 Materiaalgebruik en beeldkwaliteit

Met De Wandeling willen we een stukje wonderland in het Stadspark ontwikkelen waar mens en 
natuur samenwerken. De vormgeving van het terrein en de accommodaties is hierop ontworpen. De 
gebouwen zullen een groen aangezicht hebben door groene daken en groene gevels. De groene 
daken zijn medium intensief en bevatten een laag grond waardoor er een variatie aan planten kan 
groeien. De bitumen daken zijn naar oud Scandinavisch ontwerp bedekt met gras dat geen diepe 
ondergrond nodig heeft. Alle gevels zijn van hout en in natuurlijke kleuren, met een enkele muur 
van leem. Deze materialen sluiten aan bij het natuurlijke karakter van het Stadspark en integreren de 
natuur actief. 

4.3 Bereikbaarheid
De huidige locatie het basketbalterrein is bereikbaar via kleine paden. De Gemeente Groningen is 
van plan om het noordelijke pad, omgedoopt tot de Natuurparklaan, te benadrukken en 
aantrekkelijker te maken. Mogelijk wordt er een verbeterde aansluiting gecreëerd met de nabij 
gelegen wijk Laanhuizen. In overleg met de gemeentelijke ingenieur en de landschapsarchitect die 
zich met deze plannen bezighouden hebben we bepaald dat de locatie en de ontwikkeling van de 
Natuurparklaan er baat bij heeft als het veld haar hoofdingang aan de noordzijde krijgt. De 
uitbreiding van de noordelijke weg zorgt ervoor dat de locatie goed bereikbaar is voor hulpdiensten, 
transport van bouwmaterieel en aanvoer van voedsel. 
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De Wandeling raadt haar bezoekers af om met de auto te komen. We stimuleren een ieder om de 
natuurervaring compleet te maken door op de fiets of wandelend te komen. Mochten bezoekers toch 
met de auto komen, dan raden wij ze aan om hun voertuig te parkeren ten noorden van het park, 
zodat het Stadspark niet onder druk van meer auto's komt. 
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                                                                                           Beleidskader  5
5.1 Bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark

Het stadspark heeft grote cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Haar plek als 
grootste groengebied van de stad wordt aangemerkt als één van de belangen.
In het bestemmingsplan wordt het Stadspark aangeduid als recreatiegebied met grotendeels een 
groenbestemming. Zodoende wordt het groen zo veel mogelijk benadrukt en het bijzondere karakter 
van het park gewaarborgd. Het park wordt ingesloten door verkeersaders waardoor de 
toegankelijkheid vanuit de stad niet optimaal is.

Er wordt verwezen naar de structuurvisie “De Verborgen Stad” waarin de ruimtelijke wensen voor 
het Stadspark worden opgesomd. Deze zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan vanwege 
financiële onhaalbaarheid ten tijde van schrijven van het bestemmingsplan.
Vertaling van het beleid van de structuurvisies is pas aan de orde bij nieuwe plannen, passend 
binnen het regime van het bestemmingsplan. Hierbij is het stimuleren van het toepassen van de 
duurzaamheidsprincipes het uitgangspunt, ook bij particuliere initiatieven.

5.2 Structuurvisie Stadspark “De verborgen schat”

In de structuurvisie Stadspark “De verborgen schat” worden de kwaliteiten, knelpunten en visies 
voor het Stadspark besproken vanuit het perspectief van herijking en kwaliteitsvergroting. Het 
Stadspark functioneert niet zo goed als gewenst en trek weinig bezoekers. Zowel de natuurwaarde 
als de recreatieve betekenis van het park moeten vergroot worden. De visie is opgesteld met als doel 
de aantrekkelijkheid van het Stadspark te vergroten.

In de structuurvisie wordt gesproken over de aanpassing van het noordelijke pad als 
Natuurparklaan. Nu is de aantrekking van dit gebied niet groot en zijn er weinig mensen. De 
toegankelijkheid van dit deel van het park is vanuit de omliggende gebieden minimaal. De meeste 
potentie om dit te verbeteren ligt bij de wijk Laanhuizen, waar de entree gemakkelijk verbeterd kan 
worden. Deze toegang kan direct op de Natuurparklaan aansluiten, wat de toestroom bevordert en 
zo de sociale veiligheid kan vergroten.

Het park kan een veel grotere betekenis voor Groningen krijgen. Het maatschappelijk rendement 
wordt vergroot door het park in kwaliteit te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Om blijvend 
onderdeel te worden van de recreatieve structuur van de stad moeten meer voorzieningen en 
alternatieve functies ontwikkeld worden. Het is de ambitie om het hele jaar door bezoek aan te 
trekken en daarvoor zijn nieuwe functies in het park nodig. 
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5.3 Structuurvisie “Stad op Scherp”

Groningen wil de duurzaamste stad van Nederland worden. In de structuurvisie wordt deze ambitie 
van Groningen uiteengezet met als basis haar bijzondere integrale karakter. Groningen wil socialer, 
sterker en duurzamer worden. Deze ambitie kan alleen worden vervuld door samenwerking van 
overheid, bedrijven, instellingen en stadjers. De overheid kan hierbij voorwaarden scheppen voor de 
ontwikkeling van alternatieven op gebied van transport, recreatie en optimaal gebruik van energie.

5.4 Groenstructuurvisie “Groene Pepers”

Groningen heeft duurzame ambities op het gebied van groen en blauw, welke uitgewerkt worden in 
de groenstructuurvisie. Groningen is compact en intens, wat een kwaliteit is vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid. Ontspanning en recreatie moeten hierbij in het oog gehouden worden, er moet 
ruimte zijn om in het groen te kunnen rusten en sporten. Partijen binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie kunnen medeverantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van een kwalitatief 
hoogwaardige groenstructuur. Het groen van de stad kan meer functioneel en aantrekkelijk worden 
door groen met weinig betekenis nieuwe invulling te geven. 

De groenstructuurvisie is gericht op het welzijn van de mensen. Het is een middel om te streven 
naar een hoge kwaliteit van het leefmilieu. Hierin komen ontwikkeling en gebruik samen. Er wordt 
gestreefd naar participatie in beleid en uitvoering, en naar een vergroting van de waarde van het 
groen opdat er meer kwalitatief gebruik van gemaakt kan worden. Er wordt ingezet op 
multifunctioneel gebruik van het groen van de stad. Zowel natuur als cultuur, ecologie als esthetiek. 
Het Stadspark is bestempeld als één van de aandachtsgebieden die geoptimaliseerd kan worden.

Groen is een integraal onderdeel van een gezond en prettig leefmilieu. Om het draagvlak voor een 
rijk groen te versterken kunnen plannen het beste samen met bewoners, instellingen en organisaties 
gemaakt en uitgevoerd worden. Zo ontstaat medeverantwoordelijk voor de zorg voor stedelijk groen 
in aanleg en onderhoud. 

Het Stadspark is aangemerkt als basisgroenstructuur en er wordt gestreefd naar de versterking van 
de functionele kwaliteit en complementering van de basisgroenstructuur

5.5 Beleidsvisie “Groningen groeit gezond”

De voedselvisie heeft als doel om tot een beter voedselsysteem te komen. Er sterven wereldwijd 
evenveel mensen aan obesitas als aan honger, voedselproducenten gaan gebukt onder lage prijzen 
terwijl bijna de helft van van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren gaat. Groningen zet in 
op verduurzaming van het voedselsysteem door in eerste instantie pioniers te ondersteunen en te 
faciliteren en in tweede instantie door de grote middengroep enthousiast te maken en stimuleren. 
Het beleid is gericht op de initiatieven van de burgers en ondernemers van Groningen en de 
integrale samenwerking met de gemeente Groningen. 

Het huidige voedselproductie systeem is niet duurzaam voor natuur en mens. Het leidt tot 
vervuiling, verspilling en uitputting. Mensen eten veelal ongezonde en bewerkte producten, en de 
verbinding met de voedselproductie is verdwenen waardoor de kennis over voedsel verdwijnt. Hier 
ligt een taak voor de overheid om initiatieven die alternatieven bieden te ondersteunen.

Het is duidelijk dat er een noodzaak is om het voedselproductiesysteem te veranderen. Er speelt een 
groene revolutie: er is grote interesse voor andere voedingspatronen en de ontwikkeling van 
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alternatieve methoden van voedselproductie. Gemeente Groningen  beoogt een integrale aanpak 
waar verduurzaming van het voedselsysteem samen komt met de ontwikkeling van stedelijke 
kwaliteiten, waaronder een rijke biodiversiteit en een sterke sociale cohesie. 

De doelen van de gemeentelijke voedselvisie zijn als volgt: 

• De transitie naar een duurzaam voedselsysteem ondersteunen en versnellen
• Stadse voedselinitiatieven bijeen brengen en coördineren
• Een gezondere en bewuste inwoner
• Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
• Een bijdrage aan een duurzamere stad
• Versterking van de sociale verbinding in wijken, buurten en straten
• Versterking van de biodiversiteit
• Een bijdrage aan de versterking van de regionale economie

In de nota staat beschreven dat deze transitie alleen tot stand komt als het initiatief uit de burger en 
ondernemer zelf komt en niet vanuit de overheid wordt opgelegd. De gemeente kiest hierin de rol 
om pioniers en initiatiefnemers te verbinden, faciliteren en begeleiden, en tegelijkertijd beter 
consumentengedrag te stimuleren.

Om de doelen snel naar praktijk te vertalen zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

• Ruimte voor initiatieven
• Een geïnspireerde en gezonde consument
• Een gezonde leefomgeving
• Intensieve samenwerking
• Nieuwe communicatie
• Het goede voorbeeld
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                                                           Inpassing 6
6.1 Visie
De voorgenomen plannen passen bijzonder goed in de toekomstvisie die de Gemeente heeft. 
Zowel de geplande ruimtelijke ontwikkeling als de activiteiten bieden dat waar de gemeente naar op 
zoek is: een recreatieve trekpleister die de de natuur in ere houdt.
Daarnaast hebben De Wandeling en Gemeente Groningen een gezamenlijk doel: een duurzame 
toekomst waarin er brede betrokkenheid is en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van 
mens en natuur.

De geplande activiteiten zijn allen in een duidelijk kader van duurzaamheid. Op gebied van 
duurzame energie, verbetering van consumptiepatronen, tegengaan van voedselverspilling en op 
ecologisch duurzame wijze verbouwen van gewassen op kleine schaal.

We verwachten dat De Wandeling een flinke aanloop zal hebben. De accommodaties zijn 
ontworpen om aan maximaal 70 mensen tegelijkertijd ruimte te bieden. Daarnaast is er buiten ruim 
de gelegenheid voor verblijf op het terras of te werken in de tuinen. We houden het rustig en 
overzichtelijk door de activiteiten verspreid over dagen van de week en de uren van de dag te 
organiseren. Deze diversiteit draagt bij aan het verwelkomen van iedereen doordat er rustige 
momenten worden gewaarborgd. Het is de bedoeling dat er dagelijks verschillende activiteiten gaan 
plaatsvinden. De realisatie hiervan is deels afhankelijk van het enthousiasme van de Groningers om 
mee te doen en ook mee te organiseren. Groningen bruist van de enthousiastelingen en 
geïnteresseerden en zoals ook te zien was aan het het grote succes van de pilot “Het Free Café” is er 
grote belangstelling voor sociale groene initiatieven. Wij denken dat De Wandeling een groot 
succes gaat worden.

6.2 Bestemming 
De activiteiten van De Wandeling vallen grotendeels binnen het bestemmingsplan. Met de 
ontwikkeling van De Wandeling worden de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteiten van het Stadspark 
behouden en uitgebreid.
 
De bestaande verharde gebieden worden verkleind en maken plaats voor meer groen. Met de aanleg 
van de tuinen, paddenpoel en het helofytenfilter waar het nu grasveld is wordt het bestaande 
ecosysteem uitgebreid en meer divers. De accommodaties passen bij de omgeving en benadrukken 
het, door hun natuurlijke karakter. De groene daken en gevels dragen bij aan de natuurlijke look en 
ook de rest van de materialen zijn gekozen om de natuurlijke uitstraling te benadrukken. De 
geplande bebouwing beslaat minder dan 10% van het perceel.

Het basketbalterrein is duidelijk bedoeld als recreatieterrein maar wordt daar nauwelijks voor 
gebruikt. De Wandeling staat voor een harmonieuze balans van groen, recreatie en maatschappij. 
Een voorziening die zowel de natuurliefhebbers en rustzoekers als de dagjesmensen kan behagen 
zal de aantrekkingskracht van het Stadspark flink verhogen. 
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6.3 Archeologie
Door de bijzondere niet-invasieve methode van constructie, waarbij er niet in de grond gefundeerd 
wordt maar enkel bovenop de grond gebouwd wordt, is er geen gevaar voor aantasting van 
archeologie of bodemleven.

6.4 Tijdelijk
De gekozen bouwmethode geeft de bescheidenheid van het project aan; het is in eerste instantie een 
tijdelijke ontwikkeling. Mocht De Wandeling naar wens van de Gemeente Groningen, de inwoners 
van Groningen en de Stichting De Wandeling opereren dan kunnen te zijner tijd plannen voor 
voortzetting gemaakt worden.
 
6.5 Gebiedsgericht werken
De voorgenomen plannen zijn uitgebreid besproken met de Gemeente Groningen. Sinds april 2015 
hebben we regelmatig overleg gehad met Gebiedsteam Zuid en een heel scala aan betrokken 
beleidsmakers, adviseurs en coördinatoren. Zo hebben we de plannen kunnen toetsen aan de wensen 
van de Gemeente Groningen.

6.6 Materialen
Bij de bouw van de gebouwen worden geen materialen gebruikt die milieuverontreinigend zijn 
zoals bepaalde metalen, bitumen of behandeld hout. 

6.7 Groen 
De ontwikkeling van De Wandeling op het huidige basketbalterrein zal de natuurwaarde aanzienlijk 
vergroten met naar verwachting een verdubbeling van de diversiteit van het plaatselijke ecosysteem. 
Al onze groenontwikkelingen staan in dienst van educatie en voorlichting. 

6.8 Water
De diversiteit van het water ter plekke zal vergroot worden door de aanleg van een helofytenfilter 
en een paddenpoel. De groene daken en de verkleining van het verhard gebied dragen bij aan betere 
afvoer van regenwater en ook het opgevangen water zal gebruikt worden door middel van een 
divers regenwaterbenuttingssysteem.
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                 Uitvoerbaarheid   7
7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De voorgenomen plannen in het Stadspark vinden een groot draagvlak onder de inwoners en 
bezoekers van Groningen. Het programma is ontwikkeld gedurende een periode van meer dan twee 
en een half jaar, waarbij er overleg heeft plaatsgevonden met honderden mensen. En duizenden 
inwoners hebben al voor een deel kennis kunnen maken met de werkwijze en de de gratis diners, 
door de pilot die we het Free Café noemden.

Deze pilot was gericht op het uitproberen van het voedselinitiatief-gedeelte van de plannen op basis 
van het samenwerkingsprincipe en zonder gebruik van geld. Dit initiatief vond gehoor op Let's 
GRO, TEDx, de lokale en regionale krant en heeft op de digitale media een grote schare fans.
Sinds augustus 2015 hebben de initiatiefnemers zich gericht op het verder ontwikkelen van de 
Stadspark-droom. 

In de ontwikkelingsfase is er veel contact geweest met de bewoners van de Grunobuurt door middel 
van meerdere inloopmiddagen. In de loop van het ontwikkelingstraject hebben we waardevolle 
overleggen gehad met een groot aantal belangrijke instanties en particuliere initiatieven in 
Groningen op het gebied van voeding, duurzaamheid en sociale ontwikkeling.

In de aanloop naar de vergunningsaanvraag nodigen we de omringende bewoners onder andere uit 
Laanhuizen, de Grunobuurt, de Buitenhof en de Stadsparkbuurt uit om de plannen te bekijken en 
hierop te reflecteren. 
 

7.2 Financiële uitvoerbaarheid

Stichting De Wandeling maakt geen gebruik van geld. De Wandeling opereert op basis van 
grootschalige samenwerking, duurzaamheid en creativiteit. Hierdoor is de uitvoering van de 
voorgenomen plannen in het Stadspark niet afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële 
middelen. De bouwkosten zijn € 00,00. We willen de gemeente Groningen vragen om dit te 
faciliteren door hieraan mee te werken en geen leges in rekening te brengen. 
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