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BIJLAGEN 

 

1 kaarten “Grote Markt/Vismarkt” en “Grote Markt e.o.” ivm. geluidsnorm 

2 kaart Noorderplantsoen 
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HOOFDSTUK  5   BIJZONDERE  EVENEMENTEN  EN  LOCATIES 

 

Op kermissen, circussen en evangelisatie-activiteiten is in principe het algemene beleid van 

toepassing, voorzover onderstaande afwijkende voorschriften daarmee niet strijdig zijn. 

 

5.1  Kermis 

 

5.2  Circus 

 

5.3  Evangelisatie-activiteiten 

 

5.4. Noorderplantsoen 

 

Het Noorderplantsoen is een prachtige locatie om evenementen te organiseren. De locatie maakt echter 

deel uit van de stedelijke ecologische structuur van Groningen en de ecologische waarden moeten 

bewaard blijven.  

In het kader van de herinrichting van het Noorderplantsoen is in 1995 een programma van eisen 

opgesteld. In dit programma is aangegeven dat publieksevenementen kunnen worden georganiseerd, 

mits de draagkracht van het park niet wordt overschreden en er geen onherstelbare schade aan het park 

optreedt. 

 

In verband met de draagkracht van het Noorderplantsoen en het voorkomen van onherstelbare schade 

worden de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. Grootschalige evenementen, zoals het Noorderzonfestival, mogen maximaal 12 dagen 

plaatsvinden tot 24.00 uur; de locaties waar activiteiten mogen plaatsvinden zijn aangegeven op 

kaartbijlage 2  

2. Kleinere evenementen met muziek en/of geluid, zoals een concert in de muziekkoepel, mogen 

maximaal 20 dagen plaatsvinden van 8.00 uur tot 20.00 uur; ook voor deze evenementen geldt 

kaartbijlage 2 

3. Kleinschalige evenementen zonder muziek, zoals een beeldententoonstelling, zijn zonder 

beperking in het aantal dagen toegestaan; de locaties worden niet op voorhand beperkt met 

uitzondering van de dwingers; voorop staat dat er geen onherstelbare schade mag worden 

aangericht. 

4. Op de dwingers mogen geen evenementen plaatsvinden. 

5. Voor 1 juli van elk jaar mogen in verband met het broedseizoen geen grootschalige evenementen 

plaatsvinden. 

6. Voor het Kastanjeveld, zoals aangegeven op kaartbijlage 2 geldt als extra voorwaarde, dat daarvan 

maximaal 400 m² oppervlakte gebruikt mag worden voor een evenement. 

 

De aanvragen om een evenementenvergunning worden om advies voorgelegd aan de Parkcommissie. 

 

Bij de opbouw van een evenement, tijdens en na afloop, moeten de volgende beschermende 

maatregelen worden getroffen: 

- Aan bomen en struiken mogen alleen touwen en stroppen worden vastgemaakt met 

toestemming van de toezichthouder. Stam en takken moeten zonodig, worden beschermd. 

- Bij locaties in de directe omgeving van bomen dienen ter bescherming van de stam 

dranghekken te worden geplaatst op aanwijzing van de toezichthouder. De dranghekken 

moeten onderling aan elkaar worden bevestigd. 

- Aan bomen en struiken mag niet worden gesnoeid, tenzij door de gemeente hiervoor, ter 

plaatse, toestemming is gegeven. 

Eventuele snoeiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door deskundig personeel. 

- 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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- Bij het inbrengen van pinnen voor de bevestiging van tenten e.d., mag geen 

wortelbeschadiging optreden. 

- Voor alle locaties geldt, dat onder de (verticale) kroonprojectie van bomen in gazon geen 

attracties, caravans, aggregaten e.d., mogen worden opgesteld zonder de nadrukkelijke 

toestemming van de gemeente. 

- Bij het plaatsen van kramen, kantoren e.d., op verharding moet een minimale afstand tot de 

buitenkant van de boomstam van 2 meter worden gehouden. In het geval ook op grotere 

afstand dan 2 meter nog oppervlakkige beworteling zichtbaar is, dient of van plaatsing te 

worden afgezien, of het advies van de gemeente te worden opgevolgd. 

- Over de gazons mag niet met vrachtwagens/tractoren of andere vierwielige voertuigen worden 

gereden, zonder gebruik van rijplaten en zonder toestemming van de gemeente. 

- In de bodem mogen zonder toestemming van de gemeente geen graafwerkzaamheden worden 

verricht. 

- In het geval op gazon zand wordt aangebracht, dient verwijdering hiervan in handkracht te 

worden uitgevoerd. 

- 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 dan wel in vijvers. 

- Bij de specifieke locatiekeuze 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 kroonprojectie) plankiers worden toegepast 

met een minimale breedte van 2 meter. 
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