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Buurt boomt over kastanjes!  



hoe volgens hen de nieuwe aanplant op de groenstrook aan d 

Hoe moet volgens omwonenden de nieuwe aanplant op de groenstrook 

aan de singels eruit komen te zien. 

Kastanjebomen aan de singels hebben last van kastanjeziekte. 

Gemeente legt omwonenden zes mogelijke scenario’s voor.  

Doel onderzoek: 

 

Vaststellen welk totaalbeeld van de singels (op basis van visueel 

gepresenteerde toekomstscenario’s) het meest aantrekkelijk is voor de 

respondenten. 

 

Vaststellen welke functie de groenstrook volgens de respondenten zou 

moeten krijgen als de herbeplanting wordt doorgevoerd. 

Zieke bomen moeten worden gekapt, vervangende bomen geplant.  



hoe volgens hen de nieuwe aanplant op de groenstrook aan de singels eruit 

moet komen te zien Respons. 

 

Zes scenario’s 



Parkachtig met diverse boomsoorten en vaste planten 



Bomenrij met herplant van één boomsoort 



Parkachtig met diverse boomsoorten 



Bomenrij met herplant van één boomsoort en tulpen 



Parkachtig met diverse boomsoorten en rododendrons 



Bomenrij met herplant met diverse boomsoorten 



Opdracht: Breng een rangorde aan te brengen in zes mogelijke ontwerpen voor 

de nieuwe beplanting van de singels. Het ontwerp dat u het meest aantrekkelijk 

vindt, waardeert u met 1. Het op een na aantrekkelijkste ontwerp waardeert u 

met 2 enzovoorts.  

Resultaten  

6 

Voorbeeld! 



Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

21%  

 

23%  

25% 

12%  



Bomenrij met herplant van één boomsoort 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

18%  

 

22%  

13% 

12%  



Parkachtig met diverse boomsoorten en vaste planten 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

18%  

 

15%  

16% 

23%  



Bomenrij met herplant van één boomsoort en tulpen 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

15%  

 

16%  

10% 

16%  



Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

15%  

 

14%  

16% 

17%  



Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

14%  

 

10%  

19% 

19%  



Aan de respondenten worden vervolgens vier stellingen voorgelegd met betrekking tot de mogelijke 

invulling van de singels. 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 kunnen bij dit onderdeel met behulp van een schuif aangeven of ze het ‘absoluut oneens’ 

zijn met een stelling (-100), dan wel ‘absoluut eens’ (100). Ook is 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’. 

 

Hieronder de gemiddelde oordelen van de respondenten op de vier stellingen. 

 



In hoeverre vindt u het een goed idee dat er een 

middenpad op de groenstrook bij de singels wordt 

aangelegd waar mensen kunnen wandelen of 

joggen? 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

43 

40 

 61 

40 



In hoeverre vindt u het een goed idee dat mensen 

de groenstrook bij de singels bij mooi weer kunnen 

gebruiken om te zonnen?  

 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

-3 

 
-10 

 5 

 
8 

 



In hoeverre vindt u het een goed idee dat mensen 

de groenstrook bij de singels kunnen gebruiken om 

hun hond uit te laten? 

  

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

-38 

 
-42 

 

 
-36 

 
-32 

 



In hoeverre vindt u het een goed idee dat mensen 

de groenstrook bij de singels kunnen gebruiken om 

even op een bankje te gaan zitten? 

 

Totaal   

 

Bewoners  

Vestigingen 

Steekproef  

25 

14 

 48 

29 



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. 

Opmerkingen van respondenten 



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 06-2…… 

De gekozen vorm per mail is prima. 

Leuke, laagdrempelige manier voor burgerparticipatie. Ga 

vooral zo door! 

Veel lof, ook voor de manier waarop de enquete is 

opgesteld!! 




