
Participatietraject Visie op Groen



Wat hebben we gedaan?

• Enquête onder bewoners

• Enquête onder ondernemers

• Wijkbijeenkomsten



Enquete

• Onder bewoners
• 1454 ingevulde enquêtes, waarvan 64,2 % compleet.

• Goede spreiding over de wijken

• Redelijke spreiding over leeftijd. Jongeren tot 19 blijven achter in de respons

• Onder ondernemers (loopt nog)



Samenvatting resultaten enquete
• Zeer veel reacties over het onderhoud van het groen; slordig, veel 

onkruid, niet opruimen na snoeien, afval in het groen en de 
hondenpoep.

• Veel vraag om planten/ bomen die goed zijn voor insecten/ dieren 
(biodiversiteit).

• Veel vraag om gevarieerd kleurrijkgroen en niet alleen groen maar ook 
kleur door bloemen.

• Groen afstemmen op de locatie met name de bomen. ( Niet hoog 
dicht bij woningen, in winkelgebieden bomen voor schaduw en zicht 
op mooie bloemrijke perken, functioneel groen waar gesport gespeeld 
gerecreëerd kan worden).

• Planten/bomen afstemmen op waar de gewenste dieren/ insecten 
behoefte aan hebben.



Samenvatting resultaten enquete
• Planten/ bomen die geen allergie veroorzaken, overlast geven en 

ziektes hebben.

• Verschillende bomen met verschillende leeftijden.

• Voorkom kleine vakjes met één struik

• Verbinden van groengebieden

• Openbaar groen met natuurlijke uitstaling, het hoeft niet overal strak 
gesnoeid/ gemaaid te zijn.

• Meer gevarieerd kleurrijk groen en meer bomen.

• Mensen maken zicht zorgen over de toekomst m.b.t. klimaat

• Het merendeel van de bewoners wil zelf een bijdrage leveren aan 
klimaatadaptatie
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Wijkbijeenkomsten

• Gecombineerd visie op groen en klimaatadaptatie
• Op 12 september de wijken Centrum, Oost en West.

• Op 16 september de wijken Rijsoord, Oostendam en Drievliet Zand

• Op 17 september de wijken Bolnes en Slikkerveer 

• Gezamenlijke werksessies op basis van kaarten per betreffende wijk



• Beheer en onderhoud is men over het algemeen zeer ontevreden over

• Variatie / diversiteit in boomsoorten/beplanting

• Dijken aantrekkelijker maken i.p.v. standaard gras

• Stimuleren groene daken huizen/schuurtjes (stimurleren gemeente)

• Bij nieuwbouwlocaties of uitbreidingslocaties (ook bedrijven) wordt te weinig 
over groen nagedacht. Neem op dat groen moet worden gecompenseerd. 

• Grastegels bij parkeerterreinen

• Vergroeining industrie

• Overlast bomen

• Vergroenen winkelpleinen / schoolpleinen

Samenvatting resultaten wijkbijeenkomsten
GROEN



• Samen oplossen

• Subsidie gemeente?

• Wijksgewijze aanpak: bijv. gezamenlijke aankoop infiltratiekratten/groene daken

• Dilemma: parkeren auto in voortuin? Of op straat: wel/geen bomen. 

• Houd groene gebieden groen!

• Grond neemt water op. 

• Regelgeving. Bijvoorbeeld achterpaden en tuinen vergroenen

• Verbinding met buitengebieden maken in verband met koelte 

• Dilemma: bomen en zonnepanelen

• Hitte gezondheid en luchtkwaliteit!

• Gemeenschappelijke tuinen (semi openbaar??)

Samenvatting resultaten wijkbijeenkomsten
KLIMAAT i.r.t. GROEN



Wijkbijeenkomsten
• Waar woont u? 

• Is het groen (in uw wijk/buurt) mooi? 
(aangeven waar wel of niet) 

• Is het groen bruikbaar (om te spelen, 
wandelen) en bereikbaar? (aangeven op kaart) 

• Zijn er fijne of niet fijne plekken in de wijk qua 
groen? 

• Zijn er plekken waar groen kan bijdragen aan 
meer comfort? (bijv. schaduw, uitzicht) 

• Zijn er plekken waar meer groen zou kunnen 
komen? (kwantiteit) 

• Zijn er plekken aan te geven waar snel iets 
moet gebeuren met groen? (prioritering)

• Ziet u ergens kansen voor een pilot (klimaat + 
groen) 



Bolnes
• De Pier aantrekkelijker /functioneler

maken

• Naast het bedrijf Rowood op de 
Benedenrijweg de bomen (het groen) 
terugbrengen. Ook i.v.m. 
geluidsoverlast. 

• Op de Rijnsingel achter de garages bij 
de bushalte dichte struiken, nooit 
onderhoud, veel rommel!

• Rivierenbuurt meer groen in de 
woonstraten (kijk eens naar 
www.leefstraat.be, een website voor 
bewoners waar parkeren versus het 
groen centraal staat).

• Een ecoloog in dienst nemen bij de 
BAR-organisatie. Maailbeleid te hoog!

http://www.leefstraat.be/


Slikkerveer
• Slootonderhoud matig, stankoverlast

• Hondenpoep

• Electropark; onderhoud plantsoenen
en halfverharding

• Bewoners meer zelf laten doen / 
vrijheid geven 

• Kijk of elk parkje haar eigen karakter 
kan krijgen, avontuurlijk spelen en 
ontdekken mist. 

• Wel mooi: Natuurgebied naast 
Randweg, Donckse velden (mag meer 
variatie). 

• Niet mooi: Benedenrijweg + Ringdijk 
(geen variatie in groen, voornamelijk 
gras langs dijken)



Rijsoord/Oostendam
• Bij nieuwbouwontwikkelingen aan de 

Waal, aandacht voor het behoud van 
groen (riet)

• Communicatie over natuurvriendelijk 
onderhoud

• TIP: Rand waar wildgroen ‘mooi’ lijkt, 
toelichting: Men ziet wildgroen vaak als 
negatief/niet mooi, door een locatie met 
kader aan te wijzen voor wildgroen, ziet 
men dat het alsnog is geordend. 

• Aantal groene locaties die niet 
toegankelijk/bereikbaar zijn voor 
bewoners waardoor de beleving minder is

• Pruimendijk / fietspad Zuidpad meer 
bomen toevoegen 

• Knotwilgen langs de dijk voor schaduw en 
koelte, dijk aantrekkelijker maken dan 
alleen gras



Rijsoord/ Oostendam
• De



Drievliet-Het Zand
• De woonerven zijn kaal 

en stenig, weinig sfeervol 
voor een wijk op leeftijd

• Singels (de Vlieten) heeft 
veel potentie, maar door 
de manier van inrichting 
en onderhoud komt de 
potentie niet naar boven. 
Ook nemen de 
onderhoudskosten 
hierdoor alleen maar toe 
(gaat jaarlijks achteruit)

• Bramenstruiken krijgen 
op sommige locaties in 
Drievliet de overhand

• Oosterpark mooi groen 
(mag meer variatie), 
alleen geluidsoverlast 
A15

• Hondenpoep, wijs een
locatie aan



Centrum
• Stukken groen die door bewoners zijn 

overgenomen draagt bij aan 
leefbaarheid

• Kwantiteit wordt lastig i.v.m. 
volgebouwde wijk, wel kan kwaliteit 
worden verbeterd. Groene 
versmalling op de weg om snelheid te 
verminderen

• Het Sonnet; perkjes veel meer variatie 
in beplanting toevoegen/beter 
onderhoud

• Burg. De Zeeuwstraat zijn 35 bomen 
gekapt, 12 jaar geleden! De bomen 
zouden worden terug geplant, maar 
dit is nooit meer gedaan



Oost
• Oosterpark; fijnstof afvangende 

beplanting toevoegen

• Klooslaan – Genestetstraat meer 
bomen toevoegen, bewoners geven 
aan bomen boven parkeerplaatsen te 
verkiezen

• Meer groen: Industrie Donkersloot, 
Oosterparkweg, winkelgebieden, 
Plein Oost, Vlietplein en dergelijke  
(onderhoud), sloten beter schoon 
houden

• Meer bomen in de straten van wijk 
Oost

• Bloeiende bloemen en planten in de 
straten op de hoeken rond de bomen 
(mogen groter worden dan ze nu zijn 
(Staringlaan))



West
• Niet mooi, langs singel wordt riet niet 

gemaaid en bomen worden veel te 
groot zodat er geen zon in de tuin 
komt en dus alleen maar mos i.p.v. 
gras.

• Populierenlaan mag groener worden 
(rotonde b.m.z.) rotonde 
Goudenregenlaan, dit geldt voor 
meerdere wegen.

• Groen was mooi toen het goed werd 
onderhouden. Nu lijkt er sprake van 
plat snoeien en scheren.

• Reyerparc is te klein, uitbreiden en 
verbinden met overkant 
Rotterdamseweg



Vervolg

• Wensen bewoners worden meegenomen in de uitwerking van de 
deelgebieden in de Visie op Groen.

• Daarbij kijken we in hoeverre we deze wensen direct kunnen 
koppelen aan projecten.

• We gaan pilotprojecten benoemen en in beeld brengen – zodat we 
kennis en ervaring gaan opdoen in de uitvoering van onze ambities 
(wordt opgenomen in Visie op Groen)

• We bekijken de mogelijkheden om de wensen ambities op te nemen 
in reeds geplande projecten (wordt opgenomen in Visie op Groen)


