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Samenvatting en conclusies
De kastanjebomen aan de singels in de stad Groningen hebben last van
de kastanjeziekte die sinds een aantal jaren voorkomt in Nederland. Een
substantieel deel van deze bomen is, of zal binnen afzienbare tijd worden
gekapt. In dit onderzoeksverslag geven omwonenden aan hoe volgens
hen de nieuwe aanplant op de groenstrook aan de singels eruit moet
komen te zien. Ook hebben we hun gevraagd naar de wenselijkheid van
een aantal voorzieningen zoals bankjes op de groenstrook.
Deelnemers / respons
Voor dit onderzoek hebben we 704 bewoners en omwonenden van de
singels uitgenodigd; 178 personen deden daadwekelijk mee (25%). Alle
bewoners van de singels waren uitgenodigd evenals alle vestigingen aan
de singels. Daarnaast hebben we een steekproef onder omwonenden
gehouden.

Tabel 1 Omwonenden, uitgenodigd voor het onderzoek en het aantal respondenten
Omwonenden
uitgenodigd
respons
percentage
Bewoners van de singels (huishoudens)

320

99

31%

Vestigingen in de panden aan de singels

134

34

24%

Steekproef van omwonenden

250

45

18%

Totaal

704

178

25%

Nieuwe aanplant
Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente zes mogelijke
invullingen van de singels laten ontwerpen (zie hoofdstuk 2. Methodiek).
Deze ontwerpen hebben we voorgelegd aan de respondenten. Aan hen
werd gevraagd deze te rangschikken naar aantrekkelijkheid.
De respons toont aan dat er een voorkeur bestaat voor laanbeplanting
(bomen in een rij) zonder onderbeplanting (eventueel gematigde
aanplant van verschillende vaste plantensoorten).
Voorzieningen
Het merendeel van de respondenten vindt het een goed idee als een
(wandel-)pad wordt aangelegd op de groenstrook langs de singels.
Verder zijn vooral bewoners van de singels wat huiverig voor (lig-)
bankjes op de groenstrook. Volgens hen brengt dit het risico met zich
mee van overlast (rommel, lawaai). Als uitlaatplek voor honden is de
groenstrook niet geschikt volgens de meeste respondenten.
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Ook dit nog …
De deelnemers aan het onderzoek benadrukken dat het karakter van de
singels moet worden behouden en pleiten daarnaast voor goed
onderhoud tijdens en na de herplant. De respondenten zijn opvallend
positief over het feit dat ze uitgenodigd zijn om mee te denken over de
herplant. Daarnaast zijn ze enthousiast over de opzet van het onderzoek,
het werken met visualisaties van toekomstscenario’s (ontwerpen).

8

1. Inleiding
De kastanjebomen aan de singels in de stad Groningen hebben last van
de kastanjeziekte die sinds een aantal jaren voorkomt in Nederland.
Kastanjeziekte verzwakt kastanjebomen en maakt ze vatbaar voor
aantasting door zwammen. Deze vergroten vervolgens op hun beurt
weer de kans op spontane breuk van stam of takken. De ziekte verloopt
onvoorspelbaar en kan soms in een paar weken toeslaan. Het gaat om
kastanjebomen op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•

Praediniussingel
Emmaplein
Ubbo Emmiussingel
Hereplein
Heresingel
Radesingel

Als gevolg van de ziekte heeft de gemeente al eerder kastanjebomen
moeten kappen, terugsnoeien of knotten om gevaarlijke situaties te
voorkomen. Een recente inspectie wijst uit dat 56 kastanjebomen ernstig
zijn aangetast. In de toekomst zullen waarschijnlijk zoveel bomen
moeten worden gerooid dat de bijbehorende herplant het aanzicht en de
beleving van de singels als publieke ruimte ingrijpend kan veranderen.
De gemeente wil de direct omwonenden en de gebruikers van die
singels raadplegen als het gaat om het herplanten van bomen. De dienst
Stadsbeheer van de gemeente heeft Onderzoek en Statistiek Groningen
gevraagd een dergelijke raadpleging uit te voeren. Voor de duidelijkheid
vermelden we hier dat het gaat om een herbeplanting van het gebied en
niet om een herindeling.
Doel van de raadpleging
Het doel van de raadpleging is zicht krijgen op de voorkeur van
bewoners van de singels en omwonenden voor de manier van
herbeplanting. We kiezen daarbij twee invalshoeken:
1. Vaststellen welk totaalbeeld van de singels (op basis van visueel
gepresenteerde toekomstscenario’s) het meest aantrekkelijk is voor
de respondenten.
2. Vaststellen welke functie de groenstrook volgens de respondenten
zou moeten krijgen als de herbeplanting wordt doorgevoerd.
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2. Methodiek
Voor dit onderzoek hebben we alle directe bewoners van de singels
uitgenodigd: zowel huishoudens als instellingen die langs de singels zijn
gevestigd. Per huishouden en per vestiging hebben we één uitnodiging
verstuurd. Het gaat hierbij om 320 huishoudens en 134 vestigingen.
Daarnaast hebben we een steekproef getrokken onder stadjers die niet
aan maar in de directe omgeving van de singels wonen. Het gaat hier
om 250 huishoudens. Het gebied waaruit de steekproef is getrokken,
vindt u terug in bijlage 3: Samenstelling van de onderzoekspopulatie.
Alle respondenten hebben van ons een uitnodigingsbrief gekregen met
een code waarmee ze toegang kregen tot onze internetapplicatie
stadjersonline.nl. Daar hebben we hun gevraagd mee te doen aan een
internetenquête. Respondenten zonder internet konden een papieren
versie invullen.
Opzet van het onderzoek: vijf vragen.
Het onderzoek is kort. Het bestaat uit twee onderdelen met in totaal vijf
vragen. Het eerste onderdeel (de eerste vraag) heeft de vorm van een
opdracht. Wij vragen respondenten daarbij een rangorde - in
aantrekkelijkheid - aan te brengen in zes mogelijke ontwerpen voor de
nieuwe beplanting van de singels. Bij het beoordelen van de diverse
ontwerpen door de respondenten hebben we gekozen voor steeds een
andere volgorde van aanbieden van die ontwerpen. De resultaten vindt u
terug in hoofdstuk 3.
Het tweede deel (de vragen 2 tot en met 5) gaat in op de mogelijke
functie van de groenstrook na de herplant. We hebben de respondenten
gevraagd in hoeverre zij bepaald gebruik van de groenstrook,
bijvoorbeeld zonnen of uitlaten van de hond wenselijk achten. Op het
tweede deel gaan we uitgebreid in hoofdstuk 4.
Respons
Zoals we boven hebben aangegeven, hebben we drie groepen gevraagd
mee te doen aan het onderzoek. In tabel 2.1 staat aangegeven hoe groot
die groepen waren en hoeveel mensen er hebben gereageerd.

Tabel 2.1 Omwonenden, uitgenodigd voor het onderzoek en het aantal respondenten.
Omwonenden
uitgenodigd
respons
percentage
Bewoners van de singels (huishoudens)

320

99

31%

Vestigingen in de panden aan de singels

134

34

24%

Steekproef van omwonenden

250

45

18%

Totaal

704

178

25%
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In totaal zijn 704 uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek
verstuurd. De aangeschreven huishoudens en vestigingen hadden ruim
twee weken de tijd om te reageren. Na een week hebben we aan de
deelnemers die nog niet hadden gereageerd, een herinnering gestuurd.
Uiteindelijk hebben 178 huishoudens/vestigingen (25 procent) gehoor
gegeven aan onze oproep om deel te nemen aan het onderzoek.
Zoals vooraf verwacht, was de respons bij huishoudens die aan de
singels zelf wonen, het grootst (31 procent). Van de vestgingen die een
pand hebben aan de singels, reageerde 24 procent. Van de huishoudens
die in de buurt van de singels wonen, vulde 18 procent de enquête in.
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3. Rangorde in ontwerpen
In dit onderdeel krijgen de respondenten zes mogelijke ontwerpen
voorgelegd, waarbij we ze gevraagd hebben een rangorde aan te
brengen. Het als meest aantrekkelijk ervaren ontwerp wordt door de
respondent gewaardeerd met 1. Het op een na aantrekkelijkste ontwerp
met 2 enzovoorts.
Aangeboden ontwerpen
De zes ontwerpen die wij aanbieden, hebben alle dezelfde basis, een foto
van de bestaande situatie op de Ubbo Emmiussingel. Met behulp van
Photoshop is hier op zes verschillende manieren herplant van bomen in
verwerkt. Het op deze manier aanbieden van ontwerpen is heel
realistisch. In eerste instantie natuurlijk omdat een foto de basis vormt
van het ontwerp. Daarnaast simuleert deze ook de manier waarop een
herplant gestalte zal krijgen. Al aanwezige, niet zieke kastanjes zullen
gewoon blijven staan. Op opengevallen plekken waar zieke kastanjes zijn
weggekapt, worden met behulp van Photoshop nieuwe verschillende
manieren van herplant weergegeven.
We kunnen dat het best duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.
Hieronder ziet u het ontwerp waarbij gekozen wordt voor één type boom
ter vervanging van weggevallen zieke kastanjes. In dit ontwerp wordt
voor een wijze van herplant gekozen waarbij de nieuw aangeplante
bomen in de bestaande rij kastanjes worden ingevoegd. De rijbeplanting
zoals die al bestond, blijft in dit ontwerp gehandhaafd.

Ontwerp 1. Bomenrij met herplant van één boomsoort
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Het al dan niet in een rij staan van de nieuw geplante bomen is een van
de variabelen die we meenemen in de ontwerpen. Tegenover
rijbeplanting staat een parkachtige beplanting, zoals te zien valt in
ontwerp 2.

Ontwerp 2. Parkachtig, met diverse boomsoorten

De herplant van nieuwe bomen staat niet langer in een lijn met de
kastanjes. Ook is niet gekozen voor één boomsoort bij de herplant, maar
voor meerdere. U ziet hier tussen de al bestaande kastanjerij een
tulpenboom en twee soorten esdoorns.
Ontwerp nummer drie is een variant om ontwerp 1: bomen in een rij,
maar in deze variant is niet gekozen voor één boomsoort maar voor
meerdere.
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Ontwerp 3. Bomenrij met herplant met diverse boomsoorten

Ontwerp 3 laat mooi zien dat het effect van herplant in een rij met
verschillende boomsoorten ten opzichte van het gebruik van één
boomsoort in de praktijk wellicht minder groot is dan vaak wordt
verwacht.
In de ontwerpen 4 tot en met 6 is er sprake van onderbegroeiing. Naast
de aanplant van nieuwe bomen is er in deze varianten ook plaats voor
struiken en/of planten in de groene tussenstrook aan de singels. Ontwerp
4 wordt, behalve door een parkachtige aanplant van bomen, gekenmerkt
door zogenaamde ‘prairiebegroeing’.
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Ontwerp 4. Parkachtig,met diverse boomsoorten en vaste planten

Ook als er sprake is van een bomenrij als uitgangspunt voor de herplant,
kun je kiezen voor onderbeplanting. In ontwerp 5 is voor tulpen gekozen.

Ontwerp 5. Bomenrij met herplant van een boomsoort en tulpen
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Bij het laatste ontwerp is eveneens sprake van één soort
onderbeplanting (rododendrons). Dit keer in een parkachtige setting.

Ontwerp 6. Parkachtig met diverse boomsoorten en rododendrons

Resultaten
In dit onderdeel presenteren we de uitkomsten van de beoordeling van
de aantrekkelijkheid van de aangeboden ontwerpen. We geven daarbij
een overall score, maar splitsen ook uit naar de drie verschillende
groepen respondenten die zijn uitgenodigd om mee te doen aan het
onderzoek, te weten:
•
•
•

Bewoners van de singels (huishoudens)
Gebruikers van panden aan de singels (vestigingen)
Steekproef bewoners uit de directe buurt van de singels
(huishoudens)

Meest gewaardeerde ontwerpen
Bij het verwerken van de scores met betrekking tot ‘het meest
aantrekkelijk ontwerp’ hebben we de percentages respondenten bij
elkaar geteld die dat ontwerp als eerste of tweede voorkeur hadden
aangegeven. Dat levert de volgende scores op:
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1. Bomenrij met herplant van diverse boomsoorten
Totaalscore:

21%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

23%
25%
12%

De klassieke bomenrij met verschillende boomsoorten scoorde het
hoogst in ons onderzoek: 21% van de respondenten vond dit het
aantrekkelijkste, of het op één na meest aantrekkelijke ontwerp. Met
name de vestigingen en de directe bewoners waren hiervan
gecharmeerd.

2. Bomenrij, met herplant van één boomsoort

Totaalscore:

18%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

22%
13%
12%

Op de tweede plek eindigt de laanbeplanting met één boomsoort (naast
de bestaande kastanje). De totaalscore is dezelfde als het ontwerp dat op
de derde plek eindigt. Dat dit ontwerp toch als tweede wordt
gekenschetst, komt doordat de bewoners van de singels de voorkeur
geven aan dit ontwerp.
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3. Parkachtig, met diverse boomsoorten en vaste planten

Totaalscore:

18%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

15%
16%
23%

Dit ontwerp is favoriet bij de omwonenden van de singels (23 procent
score). Opvallend is het grote verschil in waardering tussen de drie
groepen. Van de directe bewoners noemde slechts 15 procent dit als hun
favoriete ontwerp.

4. Bomenrij, met herplant van één boomsoort en tulpen

Totaalscore:

15%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

16%
10%
16%

Nummer vier haalde evenals nummer vijf een score van vijftien procent.
Dit ontwerp scoort het slechtst bij de vestigingen van de singels; slechts
tien procent bestempelt dit ontwerp als hun favoriet.
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5. Parkachtig, met diverse boomsoorten en rododendrons

Totaalscore:

15%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

14%
16%
17%

Dit ontwerp scoort het meest constant bij de diverse respondentgroepen.
Daarbij geldt ook dat geen enkele groep echt enthousiast is over dit
ontwerp. Uit de open vragen (zie bijlage 1) kwam ook naar voren dat de
meeste respondenten houden van ‘open’ singels. Het (door-)zicht moet
niet teveel worden belemmerd.
6. Parkachtig, met diverse boomsoorten

Totaalscore:

14%

Bewoners:
Vestigingen:
Steekproef:

10%
19%
19%

Op dit ontwerp werd door de responsgroepen nogal verdeeld
gereageerd. Bij de bewoners is dit ontwerp het minst favoriet. De
vestigingen aan de singels vinden dit het op één na mooiste ontwerp.
Samenvattend
De verschillen in waardering voor de diverse ontwerpen zijn relatief
gering. Er zijn niet echt uitschieters naar boven of beneden. De diverse
respondentgroepen zijn het vaak behoorlijk met elkaar oneens.
Er lijkt een voorkeur te zijn voor laanbeplanting (bomen op een rij).
Onderbegroeiing (met name met tulpen en rododendrons) is minder
populair.
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4. Functies van de groenstrook
We hebben de respondenten vier stellingen voorgelegd met betrekking
tot de mogelijke invulling van de groenstrook. Het gaat daarbij om
verschillende vormen van recreatie en de mogelijkheid van een
uitloopgebied voor honden. Per situatie wordt aangegeven in hoeverre
men een dergelijke invulling van de groenstrook een goed idee vindt.
De respondenten konden bij dit onderdeel met behulp van een schuif
aangeven of ze het ‘absoluut oneens’ waren met een stelling (-100), dan
wel ‘absoluut eens’ (100). Ook was het natuurlijk mogelijk een positie
meer in het midden in te nemen, bijvoorbeeld kiezen voor een score 10,
wat overeenkomt met een beetje mee eens.
De gepresenteerde resultaten hier beneden zijn de gemiddelde scores
van de respondenten.
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Stelling 1. “Ik vind het een goed idee dat er een middenpad door de groenstrook
wordt aangelegd, waar mensen kunnen wandelen of joggen.” (gemiddelde scores)

-100 (absoluut mee oneens)

Totaal
100 (absoluut mee eens)

43

Bewoners singels

40
- 100

100

-100

Vestigingen singels

61

-100

100

Steekproef

40

100

De vestigingen aan de singels zijn het meest positief over een slingerpad
op de groenstrook. Misschien prettig voor een wandelingetje tijdens de
middagpauze.
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Stelling 2. “Ik vind het een goed idee dat mensen de groenstrook bij de singels kunnen
gebruiken om op een bankje te gaan zitten.” (gemiddelde scores)

-100 (absoluut mee oneens)

Totaal
100 (absoluut mee eens)

25

Bewoners singels

14
- 100

-100

-100

100

Vestigingen singels

48

100

Steekproef

29

100

Ook op stelling twee zijn de vestigingen langs de singels het meest
positief van de responsgroepen. Dit is ook wel in lijn met de vorige
stelling. Even buiten zitten op de bankjes langs de singel is wellicht een
prettige onderbreking van de werkzaamheden gedurende de rest van de
dag.
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De bewoners (huishoudens) langs de singels zijn het minst positief. Uit
het invullen van de open vragen bij de enquête komt een beeld naar
voren van eventueel te verwachten overlast (lawaai, rommel) als
passanten op de groenstroken op bankjes gaan zitten of bijvoorbeeld
gaan liggen zonnen (zie stelling 4).

Stelling 3. “Ik vind het een goed idee dat mensen de groenstrook bij de singels kunnen
gebruiken om hun hond uit te laten.” (gemiddelde scores)

Totaal
100 (absoluut mee eens)

-38
-100 (absoluut mee oneens)

Bewoners singels

-42
- 100

100

Vestigingen singels

-36
-100

-100

100

Steekproef

-32

100
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Honden (en/of hun baasjes) zijn niet erg populair bij omwonenden van
de singels, nog het minst bij de huishoudens die daadwerkelijk aan de
singels wonen. Uit de open antwoorden blijkt het belang dat bewoners
hechten aan het consequent opruimen van uitwerpselen indien honden
wel worden toegelaten op de groenstrook.

Stelling 4. “Ik vind het een goed idee dat mensen de groenstrook bij de singels bij
mooi weer kunnen gebruiken om er te zonnen.” (gemiddelde scores)

Totaal

-3
-100 (absoluut mee oneens)

100 (absoluut mee eens)

Bewoners singels

-10
- 100

100

Vestigingen singels

5
-100

100

Steekproef

8
-100

100
25

Buurt boomt over kastanjes; Herplant van de singels

Over het plaatsen van ligbanken langs de singels zijn de meningen
enigszins verdeeld. De vestigingen langs de singels en de omwonenden
in de omgeving van de singels (steekproef) zijn iets positiever dan de
directe bewoners. Die laatste groep vreest toch wel een beetje de
overlast en het lawaai die deze vorm van recreatie naar verwachting met
zich meebrengt.
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5. Opmerkingen
Aan het eind van de enquête hebben we de respondenten gevraagd of ze
nog opmerkingen hadden over:
1. Het herplanten van bomen langs de singels
2. De manier van raadplegen van omwonenden door deze enquête
Opvallend is dat er bij deze enquête veel meer opmerkingen werden
gemaakt dan normaal bij een door Onderzoek en Statistiek uitgezette
schriftelijke- of internetenquête. Eveneens opvallend is de positieve
ondertoon van die opmerkingen. Hieronder volgt een korte samenvating.
In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle opmerkingen.
Opmerkingen over de herplant van bomen langs de singels.
Meerdere keren genoemd zijn:
•
•
•
•

wat er ook komt, goed onderhoud is belangrijk;
meerdere mensen willen het ‘statige karakter’ van de singels
behouden;
bankjes e.d. verhogen het risico op verloedering (rommel, overlast);
honden? Liever niet, maar dan wel handhaven / faciliteren
(opruimen hondenpoep).

Opmerkingen over de enquête / het onderzoek.
Meerdere keren genoemd zijn:
•
•
•

waardering voor het feit dat de mening van omwonenden wordt
meegenomen;
waardering voor de manier waarop het onderzoek / de enquête is
opgesteld;
de wens dat de gemeente ook daadwerkelijk de input van de
omwonenden gaat gebruiken bij de herplant.

Voor een compleet overzicht van de opmerkingen verwijzen we naar
Bijlage 1 Opmerkingen over de herplant aan de singels, en
Bijlage 2 Opmerkingen over het onderzoek.
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Bijlage 1. Opmerkingen over de herplant aan de
singels
Door de respondenten werden de volgende opmerkingen gemaakt met
betrekking tot de herplant. Deze opmerkingen hebben we gerangschikt
per responsgroep.
A. Bewoners (huishoudens) die direct aan de singels wonen.
Opmerking
Als mensen honden kunnen uitlaten, hoop ik dat er in vuilnisbakken wordt voorzien.
Waarom geen speelgelegenheden voor kinderen in het plan opgenomen?
Bedankt voor het betrekken van de omwonenden in het proces. Hoe zit het met verlichting in het
donker? Voornamelijk met betrekking tot de groenstrook.
Een klassiek middenpad met beelden, perken en banken.
Indien er bankjes komen, ben ik er vrij zeker van dat deze als hangplek gebruikt gaan worden.
Lijkt me een slecht plan.
1. Geen bomen die plakkerig vocht afscheiden.
2. Honden prima, mits handhaving poep opruimen.
Goede ideeën, wel uitkijken voor hangplek.
De crocusbollen voor in het voorjaar laten zitten. Is prachtig! Nadeel van meer functies singel
(zonnen, bankjes, wandelpad e.d.), wie onderhoudt dit...? Maak er geen florahof van! Karakter
moet blijven zo als het was!
Wij hopen dat het verboden wordt honden uit te laten. Er wonen steeds meer kinderen aan de
singels die op het gras willen spelen, ook volwassenen willen er kunnen recreëren. Dat is nu
helaas niet mogelijk door de hondenpoep!
Hondeneigenaren maken vaak gebruik van de groenstrook, omdat er geen alternatieven zijn.
Dient beter op ingespeeld te worden met gebieden hiervoor. Met daarbij ook gebieden voor het
meer recreatief gebruik van de singels door stadjers+toeristen
Ik zou het mooi vinden als de singel ook een singel blijft met een rechte rij van bomen. Wat
bankjes om te kunnen zonnen lijkt me een wel een leuke toevoeging.
Waardering voor de modellen en inspraak van de bewoners.
Complimenten voor de gedegen en democratische aanpak!
Kastanjes blijven een kwetsbare boomsoort. Wellicht te overwegen om echte stadsbomen te
kiezen, zoals platanen bijv.
Liefst geleidelijke herplant, dus kastanje pas vervangen als die echt te ziek is.
Less is more.
Laten we proberen om voor het komende voorjaar de prachtige singels van herplant te voorzien
en de structuur van de huidige laan (twee rijen bomen parallel aan de huizen) te behouden.
Het moet geen zwervers of hanglui aantrekken. Er moeten niet te veel schaduwplekken (donkere
plekken) ontstaan, dit geeft naar mijn mening een onveilig gevoel.
De singels zijn voor mij eerder een sierrand dan een gebruiksrand. Zeker wanneer er bloemen
en/of struiken geplaatst worden met een variëteit aan soorten bomen.
Graag een verhard paadje tegenover de garage van Praediniussingel 20 en 10 om met de fiets
over te steken!
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Graag het monumentale karakter zoals het was, bewaren! En zeker geen bankjes/zonnebanken,
de kans op herrie en afval is dan groot.
De foto met de herplant van bomen van dezelfde soort klopt niet; er staan diverse boomsoorten
door elkaar afgebeeld!
Als iets goed is, moet je het niet veranderen. Verandering is niet altijd een verbetering. En in deze
situatie is verandering geen verbetering. Voor een verdere toelichting hierop kunt u contact met
mij opnemen via xxxxxxxxx@mail.com.
Zo weinig mogelijk gedoe, s.v.p., het open karakter van nu is prachtig en geeft geweldige
vergezichten, dus moet zoveel mogelijk blijven. Punt.
Liefst zou ik zien dat er in het midden van de grasbaan een breed (2/3m) grindpad oid komt. zodat
de singel ook gebruikt kan worden om te flaneren als wandelpad en voor een (semi-)
permanente kunstroute.
Het belangrijkste is om vooral het karakter van de singels te behouden met betrekking tot de te
kiezen boomsoorten en de parkachtige beplanting, de div. esdoornsoorten voldoen daaraan,
evenals platanen, eiken, tulpenbomen en lindes iepen en beuken niet.
Bij het ontwerpen dient het belangrijkste woord ALLURE te zijn.
Rust en eenvoud.
Een singel hoort in mijn beleving met een zelfde soort bomen in rij beplant te worden. Als dit,
gezien, in dit geval de kastanjeziekte, moeilijk te realiseren is, lijkt het mij een goed idee om er
iepen tussen te planten. Aangezien dit ook de eerste aanplant was.
Het is een heel goed idee om de singels beter te betrekken bij de openbare leefruimte. Veel
vragen stuurden in die richting en ik steun dit van harte. Haaks erop staat de potentiële
verloedering door de singels te gebruiken als hondentoilet.
Overweging: inspelen op specifieke doelgroepen met behoud van zekere uniformiteit? Vb:
kinderen (speelruimte! (dus zonder apparatuur) met banken voor ouders) ouderen royale
hondenuitlaat (niet 10x10m)?
Het plaatsen van bankjes kan leiden tot overlast ‘s nachts.
Het plaatsen van bankjes en/of gelegenheden om te zonnen brengt maar mijn mening een niet
denkbeeldig risico van overlast door bijvoorbeeld zwervers en (hang-)jongeren met zich mee.
Gebruik als park is op zich prima, maar trekt drugsgebruikers en mensen die rotzooi achterlaten.
Het zou erg plezierig zijn als de bomen iets ingekort kunnen worden, zodat we wat langer kunnen
genieten van de zon tijdens de zonnige dagen op het balkon.
Graag herplant van al relatief grote bomen.
Ik zou het leuk vinden als er speelvoorzieningen voor kinderen zouden komen op de singels.
Daarmee hangt dan ook samen dat er geen honden mogen komen; nu is het een grote
uitlaatplek.
Het zijn groenstroken die weinig gebruikt worden, behalve voor het uitlaten van de hond op dit
moment. Het zou leuk zijn hier wat meer levendigheid in te brengen.
Voor honden zou ik adviseren dat ze er mogen lopen maar niet hun behoefte doen (tenzij het
netjes opgeruimd wordt). En voor banken geldt dat er voorkomen moet worden dat het een plek
wordt met overlast. De singels creëren rust en dat moet zo blijven.
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B. Vestigingen aan de singels.

Opmerking
Lage hekwerken langs de straatkant leveren een betere afscheiding tussen verkeer en groenverblijf op.
Niet te dicht beplanten. Juist de statige bomen en het open grasveld daaronder maken dat het
geheel, ‘gebouwen/middenstrook’ ruimtelijk tot zijn recht komt. Zelfs aanleg paadje doet daar
m.i. al afbreuk aan / breekt het vlak.
Mooi maken, maar dan ook graag goed onderhouden.
Apart hondenveldje (nu veel poep in het gras).
Liefst zoveel mogelijk kastanjes terug laten komen, die reeds nu een forse omvang hebben!
De inrichting moet passen bij het concept van een singel, die meer een laan dan een park is. Een
wandelpad in het midden met bankjes e.d. zou daar wel bij passen, maar dan wel recht en niet
met allerlei kunstmatige slingers erin.
De hondenpoep is echt irritant voor mij als hardloper. Dank dat u de bewoners bij de keuze
betrekt.
Eerste voorkeur: vervang alle bomen in een keer door jonge bomen. Er ontstaat dan weer een
evenwichtig beeld tussen groenstrook en naastgelegen bebouwing. De singels krijgen dan weer
iets terug van hun oude statigheid. Zo niet, dan maar een leuk pad.
Waardering voor de zorgvuldigheid van de gemeente m.b.t. de aanleg van groen aan de singels.
Graag ook mooi houden. De singels moeten een sieraad en rustpunt voor de stad zijn!
Graag de huidige bomen ook goed snoeien en onderhouden.
Verbod voor honden.
Iets wat niet te veel gemeenschapsgeld kost s.v.p.
De kwaliteit van de herinrichting staat en valt met het onderhoud van het groen!
Graag rekeningen houden met bijen. Dus bijvriendelijke planten.
Een breed of twee smalle klassieke middenpaden (sintel, recht). In/op het enkele brede pad of
tussen de paden gras of lage beplanting en objecten (een beeldje, een vaas etc.).
Weer water door de singel!
Pas op met bankjes etc.; op het pleintje voor ‘t museum is het vaak een vieze troep door gebruik
als hangplek van alcoholisten, junks, verwarden en daklozen.
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C. Steekproef van omwonenden in de buurt van de singels.
Opmerking
Onderhoudsvriendelijk aanleggen s.v.p.
Niet zozeer qua herplant wel over het kappen i.p.v. behandelen. Ik ben onlangs (net als X (naam
persoon)) in contact gekomen met www.allicin-treecare.nl die d.m.v. injecteren poogt o.a. de
kastanjeziekte(s) op een duurzame manier te stoppen.
Zo authentiek mogelijk laten!
IK WAARDEER de bloemenperkjes bij de rotondes heel erg. Bovendien waardeer ik deze vorm
van inspraak.
Lijkt me een heel goed idee om er een soort wandel-/honden-parkje van te maken! Vind het
echter een slecht plan om er bankjes en dergelijke neer te zetten, omdat ik bang ben dat het dan
weer een hangplek gaat worden voor jongeren en dak- en thuislozen.
M i. niet te vol planten met andere boomsoorten en struiken. Liefst oorspronkelijke staat
handhaven.
Zonnebanken zullen door dak- en thuislozen als slaapbank worden gebruikt. Groningen mag zich
in zijn geheel meer inzetten voor een gevarieerder planten- en bloemenbestand. Een fontein met
kleurrijke verlichting zou ook niet misstaan.
Bomenrij zonder verdere beplanting reflecteert de statige huizen en stijl van de singels, die m.i.
behouden moet blijven. Een wandelpad of bankjes geven een extra dimensie aan de singels en
zorgen voor levendigheid.
De herplant moet passen bij de uitstraling van een singel met herenhuizen, en ook de zichtlijnen
ruimte geven (doorkijk).
Ik vind het belangrijk dat de singels hun traditionele open karakter behouden en ben dus tegen
een parkachtige beplanting. Het stimuleren van intensiever gebruik door omwonenden d.m.v.
een middenpad, bankjes etc. vind ik daarentegen wel een goed plan!
Graag herplanten van enig formaat.
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Bijlage 2. Opmerkingen over het onderzoek en
het betrekken van omwonenden bij de herplant
Door de respondenten werden de volgende opmerkingen gemaakt met
betrekking tot het onderzoek en het betrekken van omwonenden bij de
herplant. Deze opmerkingen hebben we gerangschikt per responsgroep.
A. Bewoners (huishoudens) die direct aan de singels wonen.
Opmerking
Goed idee, deze enquete!
Goed idee!
Vind ik prima. Dank u wel!!
Top om te zien dat de mening van de omwonenden mee wordt genomen in het proces.
Nee, goed werk.
Dit is prima.
Akkoord met deze raadpleging, mits de uitslag wordt gemeld aan de invullers.
Goede zaak dat we kunnen meedenken. Voor wat betreft de nieuwe bomen vind ik het belangrijk
dat ze geen "kleverige regen" afscheiding hebben.
Prima idee!
Keurig, succes met het vinden van een oplossing waar iedereen tevreden mee is.
Ik stel deze manier van raadplegen zeer op prijs.
Prima wijze.
Ik vind dit een hele goede manier van communiceren
Ik stel erg prijs op de uitnodiging mee te denken.
Bravo! Zeer gewaardeerd.
Complimenten! Maar ga vooral af op deskundige mensen.
Goede bottom-up benadering!
Begin bij Ubbo Emmiussingel omdat daar de ziekte bij de kastanjes het meest toegeslagen heeft.
Goede manier.
Grote bomen vanaf begin.
Hopelijk wordt er serieus gehoor aan gegeven!
Leuk dat jullie dit zo doen!
Luister goed naar de mensen die aan de singels wonen, omdat deze mensen de buurt beter
kennen dan iemand die niet aan de singels woont.
Sublieme manier van raadplegen.
Breed grind middenpad, flaneren, mogelijkheid tot kunstroute, graag overleg.(respondent geeft
telefoonnummer)
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De gekozen vorm per mail is prima.
Leuke, laagdrempelige manier voor burgerparticipatie. Ga vooral zo door!
Deze manier vind ik wel prettig, omdat op bijeenkomsten maar een paar mensen wat zeggen die
vaak de menig van de anderen beïnvloeden.
Veel lof, ook voor de manier waarop de enquete is opgesteld!!
Prima!
Prima initiatief, zolang naar de uitkomsten geluisterd wordt.
Dit initiatief wordt door mij zeer gewaardeerd!
Prima!
Prima wijze van raadplegen.
Prima dat omwonenden worden benaderd, maar hoe meer mensen men in stad vraagt, hoe
gecompliceerder het wordt.
Gaat goed zo.
Graag meer afvalbakken.
Mooi initiatief!
Hele goede zaak!
Ik voel me betrokken en serieus genomen. Dank.
Keurig.
Gevoel bij de manier van communiceren is goed. Nu afwachten of er echt naar geluisterd wordt.

B. Vestigingen aan de singels.
Opmerking
Ik waardeer deze manier van communicatie zeer!
Nee, is heel goede manier zo.
Prima methode. Hartelijk dank!
OK.
Het moet uitstraling hebben, aangezien er dure panden omheen staan.
Goed initiatief.
Prima.
Nee, mijn complimenten voor de uitgebreide raadpleging.
Wacht niet te lang.
Dank voor dit initiatief!
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C. Steekproef van omwonenden in de buurt van de singels.
Opmerking
Ik steun het idee om omwonenden te vragen voor input, echter zou ik wel adviseren om iedere
omwonende te vragen en niet een steekproef.
Een prettige manier, waar je soms wel meer over een onderwerp kwijt zou willen. Maar denk dat
het een gemiddeld beeld oplevert.
Ik vind het niet fijn, dat ik uit een steekproef ben uitgekozen. Echt vrijwillig was het niet.
Zo authentiek mogelijk laten!
Dit is een goede manier van raadplegen.
Heel goed gedaan. Prima presentatie en keuzemogelijkheden.
Erg goed!
Goede manier; helaas hebben wij geen info gekregen zoals die in de brief stond. Dit is de eerste
keer dat wij gevraagd/geïnformeerd zijn
Prima idee. Ik zou graag vaker van deze dienst gebruik willen maken.
Omwonenden tegemoetkomen met bomen die een niet te dichte kruin hebben, i.v.m. schaduw.
Goed idee, en hopelijk komen kastanjebomen ook weer terug in de aanplant. Verder is uiteraard
belangrijk hoe de verandering plaatsvindt.
Dank voor het via deze weg betrekken van de omwonenden bij het ontwikkelen van de plannen!

35

Buurt boomt over kastanjes; Herplant van de singels

36

Bijlage 3. Samenstelling van de
onderzoekspopulatie
Voor dit onderzoek hebben we alle huishoudens en instellingen
uitgenodigd die gevestigd waren op de volgende adressen (totaal 522)
•
•
•
•
•
•

Radesingel
Heresingel
Hereplein
Ubbo Emmiussingel
Emmaplein
Praediniussingel

Daarnaast hebben we een steekproef (250) getrokken van de
huishoudens tussen grofweg het gebied tussen de singels en het
gedempte Zuiderdiep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winschoterkade
Trompstraat
Moeskersgang
Battengang
Radebinnensingel
Rademarkt
Herebinnensingel
Ypenmolendrift
Prinsenstraat
Verlengde Herestraat
Coehoornsingel
Raamstraat
Phebensstraat
Kleine Phebensstraat
Ruiterstraat
Ubbo Emmiusstraat
Driemolendrift
Stationstraat
Blekersgang
Ganzevoortsingel
Jonkerstraat
Zuiderkuipen
Museumstraat
Sluiskade
Emmasingel
Stationsweg
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•
•
•
•

Zuiderpark
Trompsingel
Trompkade
De Brink
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