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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

1. Inleiding

De gemeente Groningen is bezig met een nieuwe erfgoednota. Hiervoor wil 

de gemeente graag weten hoe Stadjers denken over erfgoed, monumenten,  

archeologie en de rol van de gemeente hierin. Welke belangen hechten in-

woners van de gemeente aan erfgoed? Om dit te onderzoeken heeft de 

afdeling erfgoed aan Onderzoek en Statistiek gevraagd een enquête te hou-

den. De enquête is voorgelegd aan het Stadspanel. Daarnaast hebben we 

gebruik gemaakt van een open enquête die via sociale media onder de aan-

dacht is gebracht. Op deze manier zijn zoveel mogelijk inwoners van de 

gemeente Groningen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met ruim 8.000 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het 

Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de stad. Wel 

moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen aselecte steekproef van 

alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het Stadspanel. Het 

gevolg is dat sommige groepen inwoners zijn oververtegenwoordigd en anderen 

ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat het Stadspanel een zeer bruik-

baar instrument is om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep inwoners 

van de stad Groningen te peilen. 
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2. Resultaten enquête 

2.1 Respons en achtergrond 

In totaal zijn 3.605 mensen aan de enquête begonnen: 3.286 leden van het 

Stadspanel en 319 via de open enquête. Niet iedere vraag is door elke res-

pondent ingevuld. Vandaar dat het aantal respondenten per vraag kan 

verschillen. 

We hebben beide groepen eerst apart bekeken. De respondenten die via de 

open enquête hebben deelgenomen zijn iets jonger, iets positiever over erf-

goed en beter bekend met de initiatieven op het gebied van erfgoed. Maar 

de verschillen zijn klein. Daarom zijn in de rest van deze rapportage de gege-

vens vanuit de open enquête en het Stadspanel samengevoegd. 

Iets meer mannen (57 procent) dan vrouwen hebben aan de enquête mee-

gedaan. Een vijfde van de respondenten is 34 jaar of jonger, iets meer dan 

een kwart is tussen de 35 en de 49 jaar, een derde is tussen de 50 en de 64 

jaar en nog eens een vijfde ouder dan 65.  

 

Leeftijd respondenten 

 

 

 

2.2 Aantal monumenten 

In de gemeente Groningen zijn ruim 1400 beschermde monumenten, 54 

beschermde archeologische monumenten en 8 beschermde stadsgezichten. 

We hebben de respondenten gevraagd wat zij van dit aantal vinden. Een 

groot deel van de respondenten (40 procent) geeft aan dat ze hier geen ant-

woord op kunnen geven. Uit de opmerkingen die respondenten konden 

plaatsen blijkt dat veel mensen te weinig van erfgoed weten om een ant-

woord te kunnen geven.  

“Het lijkt een mooi aantal, maar ik weet niet wat wel en 

wat niet is aangewezen.  

Dan moet ik me er in gaan verdiepen.” 

 

Ongeveer de helft (48 procent) van de respondenten die wel hun mening 

hebben gegeven vinden het aantal goed, 11 procent vindt het (veel) te veel 

en 42 procent vindt het (veel) te weinig. In de opmerkingen die geplaatst zijn 

lezen we vaak terug dat men vindt dat er te veel panden gesloopt worden. 

“Er wordt wat mij betreft nog veel gesloopt wat juist 

iets zegt over Groningen van vroeger” 
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2.3 Belang van erfgoed 

We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over erfgoed. 

Meer dan 80 procent is het eens met de meeste stellingen en geeft op deze 

manier aan erfgoed belangrijk te vinden. Met name de bijdrage aan de uit-

straling van de stad Groningen speelt een belangrijke rol: bijna iedereen is 

het eens met deze stelling en zelfs meer dan 50 procent is het helemaal eens. 

Het slopen van gebouwen mag volgens meer dan 80 procent niet zomaar 

zonder tussenkomst van de gemeente gebeuren. 

Wel moet vermeld worden dat niet alle respondenten een antwoord hebben 

gegeven op deze stellingen. Ongeveer 20 procent wist geen antwoord te 

geven op de stelling dat erfgoed meer aandacht moet krijgen. Op de tweede, 

derde en vierde stelling gaf respectievelijk 1, 7 en 9 procent het antwoord 

“weet niet”. Een derde wist geen antwoord te geven op de stelling over de 

mogelijkheden voor herbestemming. Bij de laatste stelling wist 2 procent het 

antwoord niet. 

Bijna alle respondenten vinden het belangrijk dat er onderzoek gedaan 

wordt naar de historie van Groningen. Alle genoemde gebieden (geschiede-

nis, archeologie en bouwhistorie) vinden ze belangrijk. De geschiedenis 

wordt in vergelijking met de andere twee iets belangrijker gevonden, maar 

het verschil is miniem. 

Stellingen over erfgoed 

 

Belang onderzoek historie van Groningen 
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2.4 Informatie over erfgoed 

Er zijn veel initiatieven op het gebied van erfgoed, zowel landelijk als vanuit 

de afdeling erfgoed van de gemeente Groningen. We hebben de responden-

ten gevraagd in hoeverre zij deze initiatieven kennen. 

De meeste respondenten kennen de Open Monumentendag, ruim 60 pro-

cent kent de dag goed. Ook de monumentenborden en de opgravingen zijn 

bij de meeste mensen bekend. Het jaarboek “Hervonden stad”, de Cultuur-

historische Waardenkaart (CWK) zijn maar bij een kleine groep bekend. 

Enkele respondenten zijn nu wel nieuwsgierig geworden. 

“Ik ben wel benieuwd naar dat Jaarboek Hervonden 

Stad, ken het niet.” 

De twitteraccounts zijn het minst bekend. In de opmerkingen geeft een aan-

tal respondenten aan geen Twitter te hebben. Andere respondenten geven 

juist aan vanaf nu de twitteraccounts te volgen. 

“De twitteraccounts kende ik niet maar 

vanaf nu volg ik ze.” 

Respondenten ontvangen het liefst informatie over erfgoed via lokale media 

zoals het Dagblad van het Noorden, de Gezinsbode, RTV Noord of OOG TV. 

Iets meer dan de helft leest (daarnaast) graag de informatie op de website 

van de Gemeente Groningen. Slechts een paar respondenten hebben be-

hoefte aan informatie over erfgoed via Twitter. Ook in de vorige vraag kwam 

de geringe behoefte aan Twitter aan de orde, omdat veel respondenten sim-

pelweg zelf geen Twitteraccount hebben. Een aantal respondenten zou graag 

via e-mail een nieuwsbrief ontvangen als er iets speelt. 

“Als er nieuwe dingen gevonden worden en als men 

een nieuw gebied gaat afzoeken” 

Bekendheid initiatieven erfgoed 

 

 

Informatiekanalen voor erfgoed 

 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
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2.5 Eigenaar van een monument 

Van alle respondenten is 7 procent (235 respondenten) gebruiker of eigenaar 

van een monument. Deze respondenten hebben we gevraagd hoe tevreden 

zij zijn over de gemeente Groningen op het gebied van erfgoed. 

Een aantal respondenten geeft aan dat zij huurder zijn van een pand en geen 

contact hebben met de gemeente.  

“Ik ben geen eigenaar van een pand, wel gebruiker. Ik 

ben tevreden over het feit dat hier aan bepaalde eisen 

moet worden voldaan.” 

Ongeveer twee derde is tevreden over het beleid, een derde is dus ontevre-

den.  

“Er zijn veel strenge regels, maar geen mogelijkheden 

om een dergelijk pand goed te onderhouden.” 

Ongeveer de helft van de respondenten is tevreden over de houding van de 

gemeenteambtenaren. Een enkeling geeft aan dat het verbeterd is in de af-

gelopen tijd. 

“Het renoveren gaat soms zeer moeizaam door rare 

argumenten van vroegere gemeenteambtenaren. In-

middels wat beter dacht ik.” 

Tevredenheid eigenaren van monumenten 
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3. Monumenten op de kaart 

In samenwerking met de afdeling Geo-Informatie van de gemeente Gronin-

gen heeft de afdeling erfgoed een applicatie ontwikkeld. In deze applicatie 

worden alle monumenten van de gemeente Groningen weergegeven. We 

hebben aan de respondenten gevraagd door middel van het plaatsen van 

vlaggetjes hun favoriete monument (groen vlaggetje), een sleeping beauty 

(rood vlaggetje) en een belangrijke plek in de buurt of wijk (oranje vlaggetje) 

aan te geven. Daarnaast hebben we de optie gegeven de monumenten in 

onze enquête tekstueel aan te geven. 

Meest genoemde monument 

We hebben de genoemde monumenten uit de enquête bij de geplaatste 

vlaggetjes opgeteld. Zo zijn we gekomen tot een top 20 van genoemde mo-

numenten. Op het kaartje is te zien dat de meeste monumenten uit de top 

20 in de binnenstad liggen. Toch zijn er ook enkelen buiten de diepenring, 

bijvoorbeeld het Stadspark en de kerk in Leegkerk.  

Niet alle vlaggen zijn op een gebouw geplaatst. Respondenten hebben ook 

gekozen voor water (189 vlaggetjes) en groen (353 vlaggetjes).  

Top 20 geplaatste vlaggen (aantal stemmen) 

1. Martinitoren  236 11. Sterrebos  30 

2. Martinikerk  151 12. Provinciehuis  29 

3. Noorderplantsoen  133 13. Watertoren  28 

4. Hoofdstation  103 14. Stadhuis  27 

5. Prinsenhof/tuin/stallen  83 15. De Korenbeurs  24 

6. Academiegebouw  80 16. De Papiermolen  18 

7. Der Aakerk  70 17. Pepergasthuis  16 

8. Goudkantoor  58 18. Stadsschouwburg  15 

9. Stadspark  39 19. Oude RKZ  14 

10. Nieuwe Kerk /  

      Scheepvaartmuseum 

36 20. Kerk Leegkerk –  

      niet op kaart  

13 

Top 20 geplaatste vlaggetjes 
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3.1 Favoriete monument 

We hebben respondenten gevraagd om met een groen vlaggetje aan te 

geven wat hun favoriete monument is. In totaal zijn 978 groene vlaggetjes 

geplaatst. Veel geplaatste vlaggetjes bevinden zich in de binnenstad. De 

monumenten die het vaakst gekozen zijn, zijn de Martinitoren/kerk, het 

Noorderplantsoen en het Hoofdstation (zie ook de top 20). 

3.2 Belangrijke historische plek of gebouw 

Met een oranje vlaggetje konden respondenten aangeven wat voor hen een 

belangrijk plek of gebouw in de wijk is. Er zijn 716 gele vlaggetjes geplaatst. 

De spreiding bij de oranje vlaggetjes is groter dan bij de groene vlaggetjes. 

Toch zijn ook hier veel locaties in of rondom de binnenstad gekozen.  

Per wijk is een aantal locaties meerdere keren genoemd. Bijvoorbeeld in Bei-

jum de boerderij De Wiershoeck en de boerderijen en huizen langs de 

Beijumerweg in de open en groene ruimte. Kaartjes met veel gekozen plek-

ken of locaties per wijk zijn bij de opdrachtgever aanwezig. 

Belangrijke locaties in Beijum 

 

 

Favoriete monument 

 

Belangrijkste plek of gebouw in de wijk  
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3.3 Sleeping beauty 

Tot slot hebben we gevraagd om met een rood vlaggetje een zogenaamde 

sleeping beauty aan te geven, een vergeten plek die nog wakker gekust kan 

worden. In totaal zijn 708 rode vlaggetjes geplaatst. 

Sleeping beauty  

 

 

Net als bij de vorige twee kaartjes, zien we dat de meeste vlaggen in en 

rondom het centrum geplaatst zijn. Toch zijn ze minder geconcentreerd, er 

zijn meer verschillende locaties gekozen dan bij bijvoorbeeld het favoriete 

monument. Een gedetailleerd overzicht van de gekozen locaties is beschik-

baar gesteld aan de opdrachtgever.  
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