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Meerstad krijgt kunstzinnig park
MARIJKE BROUWER

GRONINGEN Een kunstzinnig en
heuvelachtig park van 10 hectare
verrijst in 2018 in Meerstad. Het is
het grootste landschapskunstpro-
ject van het land.

Het park in de nieuwe wijk tussen de
stad en Harkstede ligt aan het meer
en golft als het ware door het land-
schap. Het wordt doorkliefd door
een fietspad, water en wandelpaden.
Kinderen kunnen er naar hartenlust
spelen op natuurlijke attributen als
een houten kabelbaan en stapste-

nen. Op het strand is plek voor een
horecagelegenheid. Daar is nog geen
nadere invulling aan gegeven.

Wat de aanleg van het park kost,
kan Bureau Meerstad niet zeggen,
omdat de inrichting van het gebied
hoe dan ook kosten met zich mee-
brengt.

Het ontwerp voor het park is van
de hand van beeldend kunstenaar
Jeroen Doorenweerd uit Tilburg die
daartoe is uitgenodigd door het Cen-
trum Beeldende Kunst (CBK). Dat
was van oordeel dat de oorspronke-
lijke plannen voor het park aan de
saaie kant waren.

Geplooid laken
uitgangspunt voor
park met veel
hoogteverschillen

,,Wij dachten dat het beter kon en
dat er iets speciaals van gemaakt
kon worden door er een goeie den-
ker op los te laten. Een kunstenaar’’,
legt projectleider Ankie Boomstra
van het CBK uit.

Doorenweerd woonde tijdelijk in

Meerstad om zich het gebied eigen
te maken. Ter plekke kreeg hij een
goed idee voor het park dat naar zijn
zeggen good vibrations opwekt bij
bewoners van Meerstad en Stadjers
die er volop kunnen recreëren. Hij
kwam op zijn idee toen hij in zijn tij-
delijke woonplek met een laken zat
te spelen en in de plooien van het la-
ken een schitterend landschapspark
zag. Het geplooide laken is het uit-
gangspunt geworden voor het aan te
leggen park dat veel hoogteverschil-
len kent.

Daartoe is 240.000 kuub extra
grond nodig die wordt opgediept uit

het naastgelegen meer. Het grond-
verzet is al in volle gang.

Doorenweerd werkt samen met
landschapsarchitect Matthijs Dijk-
stra uit Haren, Bureau Meerstad, het
CBK, de gemeente Groningen en
omwonenden. Van belang was dat
het park zou passen in de groene en
waterrijke omgeving van Meerstad.
Behalve voor fietsen, wandelen en
spelen zal het landart-park ook ge-
schikt zijn voor cultuur- en buurt-
festivals.

Meerstad was bedoeld voor 6500
woningen. Daarvan zijn er 300 ge-
realiseerd.


