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Hoe en waarom
spanning tussen bouwen en behoud van groen
In 2007 kwamen er bij de vereniging Leefmilieu uit heel Nijmegen
verzoeken binnen om ondersteuning vanwege de aantasting van
groen in Nijmegen. Op meerdere plaatsen verdwenen parkjes om
plaats te maken voor bebouwing en nieuwe bestemmingsplannen
gaven ruim baan aan bouwplannen. Dit leverde zorgen bij de
omwonenden en emotionele reacties. De bewonersgroepen die op
wilden komen voor het groen voelden zich gegijzeld door Nijmeegse
bestuurders en de projectontwikkelaars.

platform groen nijmegen
Leefmilieu nam in 2008 het initiatief tot de oprichting van
het Platform Groen Nijmegen. In dit platform delen actieve
bewonersgroepen uit de hele stad hun kennis en ervaringen en
ondernemen samen acties. Daarbij blijkt steeds dat er veel verschil
bestaat tussen de manier waarop omwonenden naar het groen kijken
en de blik van bestuurders. De bestuurders zien in een stukje groen
vooral kansen voor ontwikkeling (lees mogelijkheden voor bouwen),
de omwonenden zijn juist aan het groen gehecht en willen liever
op groen uitkijken dan op gebouwen. Het gaat daarbij niet alleen
om grote bouwprojecten. Ook om kleine, bijna vergeten stukjes
groen, wordt gevochten. De omwonenden blijken ze namelijk niet
vergeten, vaak tot grote verbazing van de bestuurders die niet lijken
te begrijpen waar men zich zo druk over maakt.

dagboekjes voor groenbeleving
De beleving van bestuurders en bewoners blijkt dus uiteen te lopen.
Te gemakkelijk wordt het perspectief van de omwonende vergeten,
terwijl die toch op dat punt de expert is. Niet alleen als bewoner van
een wijk, maar ook als sporter, wandelaar en fietser.

De bewonersgroepen hebben daarom onder leiding van de
vereniging Leefmilieu, het initiatief genomen om de visie van de
Nijmegenaren in kaart te brengen. Daarbij werden ze gesteund
door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij die ook voor
de financiering zorgde en die maak<architectuur heeft gevraagd het
onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft in kaart gebracht op
welke manieren het groen in het alledaagse leven voor Nijmegenaren
van belang is. Daarvoor hebben ruim 30 mensen uit verschillende
wijken een dagboekje bijgehouden, foto’s gemaakt en plattegronden
ingetekend. Ze beschrijven hun route door de stad, wandelend of
fietsend en geven daarbij aan hoe ze die beleven. Deze dagboekjes
zijn vervolgens door maak<architectuur grondig geanalyseerd.

12 punten
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 12 punten samengebracht.
Met foto’s en citaten uit de dagboekjes worden ze op de volgende
bladzijden toegelicht. Het belang van het groen in alle facetten van
het dagelijks leven wordt hierdoor duidelijk. Mensen hebben bomen
en planten het liefst heel nabij. Nijmegen is een mooie stad met
veel groen, de bewoners willen dat dat zo blijft en uit de 12 punten
hierna blijkt waarom.
Nijmegen, 27 januari 2010
Vereniging Leefmilieu			
Bewonerscomité Hazenkamp
Bewonersgroep Batava			
Bewonersoverleg Heseveld
Lentse Waarden			
Stichting Groengroep Limos		
Vereniging Brakkenstein Groen
Wijkcomité Oost
Vereniging Dorpsbelang Hees		
Wijkraad Grootstal			
Wijkraad Hatertse Hei
Stichting De Zevensprong Dukenburg




De groenbeleving van Nijmegenaren
in 12 punten
1. Uitzicht op groen maakt blij
2. Bomen verzachten de drukte van de straat
. De Goffert: groene long van de stad
. Particulier groen houdt de straat levendig
5. Groen maakt energiek en gezond
6. Groen haalt seizoenen de stad in
7. Monumenten en groen: een prachtige combinatie
8. Groen: spelend de natuur ontdekken
9. Buurtpark nodigt uit tot ontmoeting
10. Laanbeplanting maakt monumentale straten compleet
11. Groen verdient goed onderhoud
12. Wandelaar en fietser kiezen voor groen



‘Ik wil beginnen met de omgeving die ik zie vanuit mijn kamer. We wonen op de tweede verdieping en hebben een mooi uitzicht
over het parkeerterrein met bomen en daarachter de moestuintjes. Aan de achterkant van onze kamer staat ook een grote boom
die het uitzicht op de anders kale binnenplaats verlevendigt.’
‘Als ik de deur van mijn appartementencomplex uitkom, sta ik meteen voor een grote oude beuk. Als het een warme middag
is, hoor je het knisperen van de beukennootjes die opengaan. Soms regent het beukennootjes. Of het nu zomer is of winter, het
blijft een heel imposante boom.’
‘Vanuit mijn voordeur heb ik zicht op het panorama van de Ooijpolder. Het is een zonnige herfstdag en het zicht is ongelooflijk
helder.’
‘Het uitzicht is nog steeds verpletterend mooi en bijna ‘buitenlands’.’
‘Ik zit nu dus lekker op een bankje tussen de herfstblaadjes tegenover mijn huis te genieten van ‘ons groene driehoekje’.’



1.

Uitzicht op groen maakt blij

‘… waar een grote beuk voor ons huis mij
welkom heet.’
Een boom voor het huis brengt vogels en jaargetijden dichterbij. Een oude
beuk heet bewoners welkom bij thuiskomst. Met de planten waarop ze uitkijken,
krijgen ze een band. Bomen maken dat Nijmegenaren zich geborgen voelen. En
bij een ommetje in de wijk zijn de plaatsen met uitzicht op groen favoriet. Op
bescheiden schaal bijvoorbeeld in een park. Maar ook de Waal en de Ooijpolder
bieden vergezichten waarvan ze volop genieten. Vanuit een raam of vanaf een
bank: het uitzicht op bomen en planten maakt blij.



‘De diversiteit van de verschillende straten zorgt voor oriëntatie in de stad en maakt een interessante route mogelijk.’
‘Rechts van me is een plantsoentje, waarbij meteen opvalt dat een boom onder de kruin is afgezaagd. Waarom? Door wie? Het
is een heel naar gezicht.’
‘Het is of oude bomen een gevoel van stabiliteit en rust geven, iets van vertrouwen en tijdloosheid. Misschien ook wel van
veiligheid.’
‘Een prachtige boom die zich weldra in rode herfsttinten zal tooien.’
‘De aanwezige bomen en hier en daar een stukje groen zorgen voor voldoende aankleding en maken de weg minder stenig en
saai.’
‘Van ‘t Santstraat. Een drukke weg waar het op zich niet lekker fietsen is. De grote rode beuken geven de weg echter een statige
indruk. Vooral als de ochtendzon er op schijnt of wanneer het een beetje mistig is, zijn de bomen prachtig.’
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2.

Bomen verzachten de drukte in de
straat

‘Het is of oude bomen een gevoel van
stabiliteit en rust geven, iets van vertrouwen en
tijdloosheid. Misschien ook wel van veiligheid.’
Op plekken waar geen bomen staan, oogt de omgeving kaal en kil. Dat voelt niet
goed. Bomen zorgen ervoor dat onaantrekkelijke nieuwbouw of verwaarloosde
oudbouw niet zo opvalt. En ook dat auto’s minder in het oog springen. Het
weelderige groen van grote kruinen domineert het straatbeeld. Het verzacht
de stenen, het lawaai en het autoblik. Met andere woorden: bomen houden de
Nijmeegse straten leefbaar.

11

‘Ik kom thuis aan, pak mijn hardloopspullen en ga samen mijn m’n broer naar de Goffert om te hardlopen. Een fijne, groene
omgeving! Als we het gras op lopen, schiet er al een eekhoorn voorbij. Sinds kort pak ik het hardlopen weer een beetje op en ben
ik naar meerdere plekken geweest om lekker een stuk te kunnen rennen. Bij mij een blokje omgaan vind ik niks... Tussen al die
uitlaatgassen. Daarom kies ik voor de Goffert.’
‘Een prachtig park, waarin nu met name de herfstkleuren zeer verrassend naar voren komen, maar dat eigenlijk altijd mooi is.
‘Rechts van me de Goffert, de long van de stad, die hoe dan ook bewaard moet blijven. Geen boom eruit!’
‘Cultureel en op gebied van natuur een absolute must in de stad. Zeker voor mensen zonder tuin. Zo wordt het ook gebruikt
voor diverse doeleinden. Het heeft zelfs stukken echt bos. Stukken met niveauverschil, water, een kinderboerderij, maar ook
plek voor jongeren om bij elkaar te komen. En dan heb ik nog niet gesproken over de functie van concerten, circus en zwembad.’
‘Ik kies voor een wandeling naar het Goffertpark, omdat ik dit vaker doe, met name wanneer ik geen tijd of gelegenheid heb het
bos in te gaan, en dit een prettige plek is om als bestemming te hebben.’
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3.

De Goffert: groene long van de stad

‘Cultureel en op gebied van natuur een absolute
must in de stad.’
Het stadspark de Goffert is een fijne plek voor een wandeling. Dicht bij huis
er even helemaal uit. Lekker hardlopen in de Goffert kan ook. Geen last van
uitlaatgassen en kans op een ontmoeting met een eekhoorn die voorbij springt.
De Goffert is een groene oase, evenals de andere parken: Kronenburgerpark,
Valkhofpark en de Hortus Arcadië. Maar in de Goffert telt met name de ruimte:
groen zover het oog reikt!
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‘In de tuin van villa ‘Sterrenschans’ zie ik een lichtblauwe kunstkoe staan onder een enorme monumentale boom. Verbijsterd
kijk ik naar een robotvoertuigje dat zijn eigen weg zoekt over de grasvelden. ‘Da’s mooi’, denk ik, ‘hier gaan futurisme en humor
hand in hand met die toch wel chique, statige omgeving’.’
‘Als ik mijn tuin uitloop en naar links mijn straat inloop, valt het me op dat er zoveel bomen uit de tuinen zijn verwijderd. Van
oorsprong (40 jaar terug) een straat gekenmerkt door een berk in elke tuin. Gelukkig staat aan de voorkant nog een hele rij
bomen. Wat ook opvalt is dat op twee tuinen na, alle zestien tuinen lekker vol staan met planten. Dus mooi voor vogels in onze
tuin en zelfs een eekhoorn, egel, goudhaantje en veldmuis.’
‘Dat verzorgingstehuis voor geestelijk gehandicapten is een favoriet wandelgebied voor buurtbewoners. Met veel groen, maar
steeds minder. Ook de Winkelsteegh bouwt te graag.’
‘Loop ik langs de beuk en ga ik de hoek om van het complex, dan zie ik een mooie wilde tuin, die wordt bijgehouden door een
van onze bewoners. Mensen uit de buurt komen er vaak kijken.’
‘Dit is het beeld als ik de Kerkstraat in rijd. Een zee van weelderig groen, met veel oude bomen. Zowel langs de weg als in de
tuinen. Iedere dag is de beleving van het groen weer anders.’
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4.

Particulier groen houdt de straat
levendig

‘... dan zie ik een mooie wilde tuin, die wordt
bijgehouden door een van onze bewoners.
Mensen uit de buurt komen er vaak kijken.’
Veel voortuinen zorgen voor variatie in de straat wat goed is voor een aangename
sfeer. Nijmegenaren fietsen of wandelen maar wat graag door straten waar
bewoners van hun tuin een groen paradijs hebben gemaakt. Bestrate of
verwaarloosde voortuinen daarentegen, zijn een doorn in het oog. Voortuinen
hebben dus grote invloed op de wijze waarop bewoners een straat beleven. Dat
iedere huiseigenaar zijn/haar tuin anders ‘vormgeeft’ vinden ze een pluspunt.
Juist dat geeft straten eigenheid en variatie. Daar kunnen ze naar blijven
kijken.
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‘Hier stop ik vaak even als ik langskom. Winter of zomer, stoppen doe ik, behalve als het regent. Deze boom, zo monumentaal,
zo krachtig, zo karakteristiek. Daar zouden eens wat meer mensen naar moeten kijken. Deze boom geeft me altijd weer energie.’
‘Het groen is gezond en goed voor een fijn leefklimaat.’
‘Regelmatig zie ik ook vogels in het groen. De vogels gaan gewoon hun gang en lijken zich niet te storen aan het verkeer. De
activiteit van de vogels werkt inspirerend en versterkt voor mij de beleving van het groen in de straat.’
‘Daar is het, mijn groene Prozacinjectie. Jammer van dat bord, maar de bloemen stemmen mij ondanks dat erg vrolijk.’
‘Vanwege de voorgaande natte dag ruikt het bos extra sterk. Heerlijk om je longen mee vol te zuigen. Ik kan me voorstellen dat
studeren en wat daarbij komt in zo’n prachtige omgeving een zeer gunstige uitwerking kan hebben. Groen maakt je rustig en
geeft ruimte om je te concentreren, maakt studeren gemakkelijker.’
‘Het groen geeft een aangename sfeer en ruimte waarin ik me thuis voel.’
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5.

Groen maakt energiek en gezond

‘Daar is het, mijn groene Prozacinjectie.’

Bomen en planten inspireren, geven bewoners goede zin en energie. Bloemen
maken vrolijk, waar ze ook staan: in voortuinen, bermen of perken. Wonen,
wandelen, handlopen of studeren, het voelt gezonder als dat in een groene
omgeving gebeurt. Vogels in de buurt maken dat gevoel compleet. Groen doet
Nijmegenaren ook denken aan continuïteit, de ‘circle of life’. Een boom staat
er immers meestal al langer dan de bewoner, en staat er ook nog als die er niet
meer is.
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‘Het is zo heerlijk om onder/langs de eikenbomen te lopen die er nog staan. En het ruikt zo heerlijk. Vroeger wandelde ik er met
mijn kinderen. We verzamelden van alles. De herfstkleuren zijn nu zo prachtig. De blaadjes knisperen onder mijn voeten. Maar
eerlijk gezegd is het in alle jaargetijden heerlijk. Het voorjaar proeven in een bosje tegenover je huis is een voorrecht! Je kunt er
ook heerlijk joggen. Of sowieso: tot rust komen van al het jachtige aan de St. Annastraat.’
‘De eerste foto in mijn serie laat een kastanjelaan zien. De bladeren zijn al afgeschud en liggen als een groot kleurig tapijt op de
grond.’
‘De natte, zwarte stammen vormen een bijzonder contrast met het gebladerte.’
‘Vooral in de lente is het een genoegen om hier te fietsen, omdat dan de bloesem de straat roze kleurt.’
‘De Hatertseweg is prachtig als het om de variatie in de voortuinen gaat. In juni bloeien de linden op de Hatertseweg, een
sensationele geurbeleving. (…) De campusroute is groener dan groen, met dennen, rododendrons en eekhoorntjes!’
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6.

Groen haalt seizoenen de stad in

‘De bladeren zijn al afgeschud en liggen als een
groot kleurig tapijt op de grond.’
De dynamiek van de natuur, het veranderende groen doorbreekt de dagelijkse
sleur van de stad. De groei, het weer, de dieren, seizoenen, geuren, kleuren en
geluiden veranderen de stad voortdurend. De herfst, dat is pas echt genieten.
Het besef dat seizoenen het straatbeeld letterlijk kleuren, maakt de stap naar
buiten tot een moment van extra genieten. Heel speciaal. Elke keer is het
anders.

19

‘Ook het Limosterrein is één van mijn favorieten. Het is één van de weinige grote open ruimten in Nijmegen-Oost. Er groeien
weinig bomen waardoor het open karakter echt beleefd wordt. In combinatie met de moderne en historische architectuur van de
appartementen heeft het gebied veel kwaliteit.’
‘Valkhof, natuurlijk het pronkstuk, hoog gelegen, met schitterende oude bomen, Karolingische katapult uit 900, overblijfsel
van de ooit zo trotse Valkhofburcht. Er is een magnifiek uitzicht over de Waal. Het park is (gelukkig) een archeologisch
rijksmonument.’
‘De Groenestraatkerk geeft weer een monumentaal karakter aan de straat. Dit wordt nog eens versterkt door de bomen om en
achter de kerk. Die horen echt bij dit straatbeeld.’
‘De straat heeft, ook omdat hij niet kaarsrecht is maar licht gebogen, een romantisch sfeer. Hier is de schitterende 19de eeuwse
laanbeplanting van grote eiken nog helemaal zoals hij hoort te zijn. De bomen staan in brede grasstroken.’
‘De lanenstructuur in het park en door de Hortus is erg mooi/statig. Geeft een prachtige basis/doorgang. In het park staan
monumentale bomen en is wandelen een genot.’
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7.

Monumenten en groen: een prachtige
combinatie

‘Valkhof, natuurlijk het pronkstuk, hoog
gelegen, met schitterende oude bomen...’
De oude vestingwerken werden onderdeel van een park. Het rijke Roomse
leven van kerken en kloosters liet behalve mooie gebouwen ook statige bomen
en kloostertuinen als erfenis achter. Begraafplaatsen zijn rustpunten waar het
groen voor een fijne sfeer zorgt. Wat is mooier: de boom of het monument?
Dat is niet altijd duidelijk. Maar een ding is zeker: samen zijn ze het mooist.
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‘De hoge bomen geven een extra dimensie aan het geheel. Het is er prettig vertoeven. Schommel, een waterpomp en het
voetbalveld zijn de grootste attracties voor kinderen van allerlei leeftijden.’
‘Mensen uit de hele buurt komen met hun kinderen naar Het Veldje, dat zo een sociale rol vervult en een kindvriendelijke plek
levert.’
‘Zo hebben we het over het belang van kinderen die de natuur in gaan. Ik ben een juf die de natuur naar binnen haalt. Je kunt
in deze tijd bijvoorbeeld een hele mooie herfsttafel maken. Het is buiten veel te mooi om binnen te blijven zitten.’
‘Ik verbaas me er telkens weer over dat bij de school niet meer groen is aangebracht. De pleinen, voor en achter de school, zijn
bijna helemaal betegeld. Slechts een enkele boom en een paar struiken sieren hier de omgeving. Voor de ontwikkeling van mijn
kinderen zou ik het goed vinden als op deze plek meer groen zou zijn aangebracht: mooie klimbomen of een schooltuin waar
leerlingen zelf bloemen, planten en gewassen kunnen verzorgen. Mooi voor de buurt en leuk en leerzaam voor de kinderen.’
‘In het park wordt een speelplek met een voetbalveldje ingericht. Dat is natuurlijk fijn in zo’n kinderrijke buurt.’
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8.

Groen: spelend de natuur ontdekken

‘Mooi voor de buurt en leuk en leerzaam voor de
kinderen.’
Kinderen kunnen niet spelen tussen auto’s. Voor hun spel heeft de Nijmeegse
jeugd een veilige plek nodig. Bijvoorbeeld een omgeving met gras, bomen en
zand. Daar kunnen de jonge stadsbewoners op een avontuurlijke manier de
natuur ontdekken. Zo leren ze de waarde van de natuur kennen en er beter
mee omgaan. Helemaal mooi als een veld of park ruimte biedt aan kinderen,
jongeren én ouderen.

23

‘Met acht mensen opruimen, verzamelen van restafval/blikjes enz. Anderen zijn aan het snoeien. Na 1 1/4 uur samen koffie
drinken met lekkers in de zon op de boomstammen en stenen. En daarna nog een uurtje door. Limosparkje bestaat uit open veld
met zoombeplanting en stukje bos (oud hellingbos, rest ijstijd stuwwal). Is onderdeel van de groene lob (Mariënboom) die de
stad inkomt. Je hebt niet het gevoel in de stad te zijn. Rondom is het groen. Het is een geliefde plek die druk bezocht wordt.’
‘De hoge bomen geven een extra dimensie aan het geheel. Het is er prettig vertoeven. Schommel, een waterpomp en het
voetbalveld zijn de grootste attracties voor kinderen van allerlei leeftijden.’
‘Eens in de maand wordt er door een groep buurtbewoners gewerkt op Het Veldje. Zij beheren, in samenspraak en overleg
met de gemeente, dit bijzondere speelpark. Er staat een aantal speeltoestellen van acaciahout, een tennistafel en een sculptuur
van een hinde. En er is een voetbalveldje. Verderop is een pomp geslagen. Met water en zand wordt door kinderen (en
volwassenen!) eindeloos gespeeld.’

2

9.

Buurtpark nodigt uit tot ontmoeting

‘Eens in de maand wordt er door een groep
buurtbewoners gewerkt op Het Veldje.’
In buurtparken staan bomen en planten maar ook banken en speeltoestellen.
De parken zijn klein en bijzonder in trek voor een korte wandeling en spelende
kinderen. Omwonenden hebben er veel voor over. Samen maken ze afspraken
over het behoud en onderhoud van het park. Natuurlijk maken ze het daarbij
ook gezellig. Samen koffiedrinken hoort erbij.

25

‘De bomenrij op de Canisiussingel is indrukwekkend en maakt de laan/singel zeker in de zomer aantrekkelijk. Het groen
maakt de stad hier luchtiger, letterlijk tegen fijnstof, maar ook figuurlijk (opgeknapte beelden) en maakt de stad aangenamer
(menselijke schaal).’
‘Ik loop door, richting Hazenkampseweg, en sla rechtsaf. Ik zie hier rechts en links een verschil in bestrating. Rechts weer asfalt
(oud) en links de mooie terracottabestrating met klinkers. Die doet m.i. veel vriendelijker aan. De laan ... met de prachtige
bomen doet statig aan en geeft veel sfeer en karakter, extra ondersteund door de vooroorlogse bouw. Ondanks het feit dat hier
ook oude en nieuwe woningen staan, is dat hier niet storend.’
‘Vanuit de Pandastraat steek je de Wezenlaan over om bij het terrein van de kinderboerderij te komen. De Wezenlaan is een
prachtige laan met een apart fietspad met aan weerskanten bomen. Aan één kant van de laan staan laagbouwhuizen met
voortuinen. Het lijkt me een genot om daar te kunnen wonen. Het is een vrij rustige laan.’
‘Hier in de straat bepaalt het groen de sfeer. De bomen zijn groot en spreiden zich uit als een dak boven je hoofd. De bomen zijn
hier de maat van de dingen.’
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10.

Laanbeplanting maakt monumentale
straten compleet

‘De laan ... met de prachtige bomen doet
statig aan en geeft veel sfeer en karakter, extra
ondersteund door de vooroorlogse bouw.’
Bomenrijen maken lanen met monumentale gebouwen en huizen compleet.
Nijmegenaren vinden het een genot om door deze straten te fietsen. Het zijn
(bijna) perfecte plaatjes. De bomen zijn hier de belangrijkste sfeermakers. Het
plaatje is compleet als ook nog het wegdek uit mooie straatstenen bestaat. Veel
beter dan asfalt, want dat vinden veel bewoners maar lelijk.
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‘Het valt mij op, dat, ook al zijn dit niet allemaal dure huizen, door goed onderhoud van huizen en tuinen alsmede de
aanwezigheid van bomen deze straten er vriendelijk uitzien.’
‘Typisch straatbeeld bij mij om de hoek, anti-parkeerpalen, betonnen groenafvalbakken, lege boomspiegels.’
‘In de buurt van het Haskoninggebouw staan donkerbruine, vierkante, houten bloembakken met wat zieltogend groen erin. Ze
zijn vooral als versperringsobjecten tegen vreemdparkeerders bedoeld en niet ter opfleuring van de straat.’
‘Het is jammer dat de bomen in het plantsoen te hoog zijn opgesnoeid. Als je een parkje wilt creëren mogen de takken van de
bomen best laag op stam zitten.’
‘Ik kan alleen geen waardering opbrengen voor de reclameborden. Borden en palen die er zomaar lijken te zijn neergezet.’
‘Jammer van die boom zonder onderbeplanting: zo kaal, zo doods. Terwijl het zou zo mooi zijn.’
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11.

Groen verdient goed onderhoud

‘...houten bloembakken met wat zieltogend
groen erin.’
Zo blij als Nijmegenaren worden van groen, zo verdrietig worden ze van
slecht onderhoud. Ook begrijpen ze niet altijd de keuzes van de gemeente.
Moet die ondergroei werkelijk helemaal weg? Zijn het bloembakken of
versperringsobjecten? En soms ook verpest ander straatmeubilair hun uitzicht:
reclameborden en verkeersborden, onordelijk geplaatst.
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‘Een zeer groene route door Hees en een nieuw aangelegd park aan de Kometenstraat. Absoluut behouden. Ik ga met veel
plezier naar mijn volkstuin, juist ook door de groene route. Meestal eenmaal per week.’
‘Ons huis grenst aan een wadi. Elke werkdag fiets ik richting station Nijmegen-Lent eerst een stuk langs deze groene strook die
de wijk doorkruist en waarin overtollig regenwater wordt opgevangen. Ik vind het een mooi systeem en het brengt wat groen in
onze door steen gedomineerde wijk.’
‘Als wij bijvoorbeeld naar eetcafé ‘Zusje’ lopen (het oude Huize Dukenburg) een paar kilometer verderop, dan vind ik het fijn
dat wij de mogelijkheid hebben voor een groot deel door groene laantjes en bosjes te wandelen.’
‘Ik steek de Hatertseweg over en kom op de Jacobslaan. Buiten de zondag een drukke brede straat met winkels en een hele grote
supermarkt met parkeerterrein. Ik zoek altijd groene straten op, maar soms moet je - om verder te komen - door zo’n ‘blikken’
straat. Zo snel als mogelijk is verlaat ik deze straat en sla linksaf de Oude Molenweg in.’
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12.

Wandelaar en fietser kiezen voor groen

‘...dan vind ik het fijn dat wij de mogelijkheid
hebben voor een groot deel door groene laantjes
en bosjes te wandelen.’
Als ze de kans hebben, kiezen wandelaar en fietser voor routes door of
langs parken en lanen. Onderweg naar het werk, tijdens ontspanning op de
zondagmiddag, bij een ommetje door de eigen buurt of op weg naar een kop
thee. Beweging en groen gaan prima samen. Ook als de afstand wat langer is,
geven Nijmegenaren te voet of op de fiets de voorkeur aan een ‘groene route’.
Ze zijn dan immers met plezier onderweg.
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Het vervolg
Twaalf punten of toch één
In alle toonaarden is het belang van het groen in de stad hiervoor
beschreven. Het zijn 12 punten geworden maar het hadden er
gemakkelijk meer kunnen zijn. Zo zijn de citaten over de Waal
die het centrum van de stad ruimte biedt, niet opgenomen.
Ook de dieren komen niet als apart punt aan de orde, hoewel ze
onverbrekelijk met de bomen en planten verbonden zijn. Denk aan
de vogels, eekhoorns, egels en vlinders waar mensen van genieten.
Maar al hadden we er 20 of 25 punten van gemaakt, de conclusie
was niet veranderd: groen maakt het leven in Nijmegen mooier. En
aanvullend daaraan: door een dagboekje erover bij te houden beleef
je dat nog intenser.

Hoe verder
Natuurlijk houdt het hier niet mee op. Een stad als Nijmegen houdt
plannen voor wonen en werken en de kleine en grote groene plekjes
zullen een gemakkelijk doelwit blijven. Het groen in Nijmegen
heeft dus actieve bewonersgroepen nodig die zich hiertegen blijven
verweren en die heeft ze gelukkig ook. Na dit onderzoek hebben alle
bewoners een duidelijker beeld waar het om draait, waar op gelet
moet worden en waar ze het uiteindelijk allemaal voor doen.
De uitkomsten zijn ook de moeite waard om verder te verspreiden en
uit te diepen. Ook daaraan wordt gewerkt. De vereniging Leefmilieu
heeft al een aparte werkgroep gestart, ook de andere betrokken
bewonersgroepen gaan er mee aan de slag.
De hoop is natuurlijk dat bij alle plannen voor de stad de Nijmeegse
bestuurders de 12 punten ter hand zullen nemen om na te gaan hoe
Nijmegen nog mooier gemaakt kan worden. Voor andere steden
biedt dit project ook inspiratie. Groen maakt het leven mooier en
natuurlijk niet alleen in Nijmegen.
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Onderzoeksopzet
onderzoeksvraag
In de inleiding ‘Hoe en Waarom’ is beschreven dat bewoners en
bestuurder verschillend kijken naar het groen in de stad. Door
bewoners wordt dit als een probleem ervaren. Zij ervaren de
dominante invloed van de blik van bestuurders, bij beslissingen over
stedelijk groen.
Tegelijkertijd kon in discussies die worden gevoerd in bijvoorbeeld
het Plaform Groen Nijmegen niet altijd bondig worden
geconcludeerd hoe die beleving van bewoners nu kon worden
verwoord. Daarom werd besloten de volgende onderzoeksvraag te
formuleren:
Wat is de groenbeleving van de bewoners in de stad Nijmegen?
Het gaat bij deze vraag erom erachter te komen welke aspecten van
het groen bewoners van Nijmegen meer of juist minder waarderen.
Er is bewust gekozen voor een ruime vraagstelling en een
passende onderzoeksopzet. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid,
beschrijvingen te geven over onderwerpen die zij zelf relevant achten
in de groenbeleving. Zij zijn daarbij niet gebonden aan een tevoren
opgestelde structuur.

methodologie
Dit onderzoek kan worden gecategoriseerd als een participatief
kwalitatief onderzoek. Een kwalitatieve benadering maakt het
gemakkelijker om gedrag, ervaringen en meningen van mensen te
beschrijven (Boeije 2005). In deze lijn is het dan ook te verwachten
dat de groenbeleving door middel van een kwalitatieve benadering
beter in kaart gebracht kan worden. Voor de participatieve
benadering is gekozen om meer draagvlak voor het onderzoek

te creëren en de kennis en kunde van zowel opdrachtgever als
deelnemers van het onderzoek optimaal te kunnen benutten.
Daarnaast heeft de participatieve insteek ook tot doel het bewustzijn
over het groen in de stad onder deelnemers en onderzoekers verder
te ontwikkelen. Tijdens verschillende fasen van het onderzoeksproces
vonden participatiebijeenkomsten plaats om dit te realiseren.
Daarnaast heeft dit onderzoek een exploratief karakter.
Participanten
De deelnemers aan dit onderzoek zijn bewoners van de stad
Nijmegen. Er hebben 37 bewoners meegedaan aan het onderzoek.
Deze bewoners zijn afkomstig uit 18 verschillende wijken, verspreid
over heel Nijmegen (zie spreiding van bewoners, pag. 38). Zowel
mannen als vrouwen hebben meegedaan aan het onderzoek. De
jongste deelnemer is 25 jaar oud en de oudste deelnemer is 80 jaar.
Ondanks dat zowel jong als oud meegedaan heeft aan het onderzoek,
ligt de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant, namelijk op 52 jaar.
Deelnemers aan dit onderzoek zijn geworven uit het netwerk van
platform Groen Nijmegen, vereniging Leefmilieu en Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij. Alle deelnemers zijn woonachtig
te Nijmegen. er is bewust gekozen voor mensen die positief staan ten
opzichte van groen in de stad en die om die reden deel willen nemen
aan een onderzoek waarin zij relatief veel tijd dienen te investeren.
Het laatste, de noodzakelijkheid relatief veel tijd te besteden aan
deelname aan het onderzoek, is waarschijnlijk een belangrijke reden
voor de hoge gemiddelde leeftijd van de deelnemers.
Onderzoeksmethoden en data-collectie
Om de deelvragen en uiteindelijk de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden zijn verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden
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Dagboek van buiten
Persoonlijke gegevens - bewoner Hazenkamp
naam:
adres:
leeftijd:
vertegenwoordigt:

even voorstellen:

persoonlijk
‘dagboek van buiten’
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codeboom MaxQDA

gecombineerd gebruikt. De deelnemers hebben allen een zogenaamd
‘dagboek van buiten’ gemaakt (zie persoonlijk ‘dagboek van buiten’,
pag. 38). Hiervoor is gekozen, omdat in een dagboek de persoonlijke
ervaringen en waarnemingen het uitgangspunt vormen en niet een
(politieke) overtuiging. In dit dagboek is de deelnemers gevraagd
om zowel een ‘dagelijkse route’ als een route van een ‘activiteit’ te
beschrijven. Hierbij is het de bedoeling dat de deelnemers hun
routes in dagboekvorm beschrijven, waarbij ze aangeven wat ze op
hun route tegenkomen (plekken/situaties), en hoe ze deze plekken
beleven (waarnemen en ervaren).
Om een completer beeld te krijgen van de beleving van de
deelnemers, is hen daarnaast gevraagd om de beschrijvingen van
foto’s te voorzien (zie uitwerking ‘dagboek van buiten’, pag. 40).
Foto’s vormen hierdoor een aanvulling op de tekst, ze geven een
beeld bij het omschreven gevoel en verduidelijken de tekst. Wanneer
wordt iets als stenig c.q. groen ervaren? Wat voor ‘beeld’ hebben de
deelnemers hier (letterlijk) bij?
Bovendien is de deelnemers gevraagd om de routes die zij hebben
afgelegd aan te geven op een plattegrond, door deze hierop in
te tekenen. Op deze manier kan de omvang van het onderzoek
weergegeven worden (aantal wijken en locaties), kan bekeken worden
welke gebieden in de dagboekjes zijn omschreven. Daarnaast kan
hierdoor het veelvuldig gebruik van bepaalde wegen en het gebruik
van de stad in kaart worden gebracht.
Naast de vraag om de dagboekjes te voorzien van foto’s en een
ingevulde plattegrond, zijn de deelnemers geheel vrijgelaten in
de manier waarop zij hun groenbeleving willen beschrijven. Hier
is bewust voor gekozen om te voorkomen dat deelnemers teveel
gestuurd zouden worden, wat het open, exploratieve karakter van
het onderzoek in de weg zou staan. Om een heldere groenvisie te
formuleren is het immers van belang dat deelnemers de vrijheid
hebben om daadwerkelijk die onderwerpen aan te snijden en te
beschrijven die hen het meest aangaat.
Er zijn twee participatiebijeenkomsten georganiseerd voor de
deelnemers aan het onderzoek. De eerste bijeenkomst had als

doel de (potentiele) deelnemers te informeren over het doel van
onderzoek , de opzet en de bijdrage die werd verwacht van de
deelnemers. De tweede bijeenkomst vond zes weken later plaats en
had als doel de deelnemers te informeren over de eerste uitkomsten,
deze uitkomsten bij hen te verifieren en hen te vragen om toelichting
op een aantal punten. De twee bijeenkomsten namen ieder een
avond in beslag.

analyse
Tijdens de analyse zijn de drie onderzoeksinstrumenten van
de ‘dagboekjes van buiten’, tekst, foto’s en het kaartmateriaal,
geanalyseerd. De basis voor de analyse is gevormd door de analyse
van de tekstfragmenten in de dagboekjes. Het fotomateriaal en
de routes op de kaart fungeren voornamelijk als aanvulling op de
tekstanalyse om deze te nuanceren en te verdiepen. Hetzelfde geldt
voor de input van deelnemers tijdens de participatiebijeenkomsten.
> Teksten
De teksten van de dagboekjes zijn gedigitaliseerd in Microsoft Word
en vervolgens ingelezen in het kwalitatieve verwerkingsprogramma
MaxQDA. Op basis van het globaal doorlezen van de dagboekjes
vóór invoering in MaxQDA is er in dit programma een voorlopige
codeboom opgesteld (zie: codeboom MaxQDA, pag. 38) waarin
de thema’s naar voren komen die terug te vinden waren in
de dagboekjes. De indelingscriteria voor de categorisering is
in hoofdlijnen gebaseerd op de reeds opgestelde deelvragen.
Voorbeelden van onderdelen van de codeboom zijn de codes
stadsparken, gevoelswaarde, onderhoud&beheer en bedreigingen
voor de toekomst.
Na het opstellen van de codeboom zijn de teksten van de dagboekjes
op basis van deze voorlopige codeboom gecodeerd in MaxQDA.
Dat wil zeggen dat losse tekstfragmenten met een bepaalde ‘code’
aangemerkt zijn. Tijdens het coderen is deze codeboom verder
aangescherpt. Aangezien de indeling op verschillende niveaus
plaatsvond (schaalniveau versus inhoudelijk onderwerp), kon
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kaart: alle routes

eenzelfde tekstfragment binnen verschillende codes in de codeboom
opgenomen worden. Een voorbeeld hiervan is een tekstfragment
over het Goffertpark (code stadspark), waarin tevens de aanwezigheid
van dieren is beschreven (code dieren).
Een eerste ruwe analyse vond plaats door de tekstfragmenten van
de eerste 14 dagboekjes op basis van de codes in de codeboom
te analyseren. Deze eerste 14 dagboekjes zijn geselecteerd op
bruikbaarheid (inhoud en volledigheid). De resultaten van
deze eerste analyse zijn teruggekoppeld tijdens de tussentijdse
participatiebijeenkomst met de deelnemers van het onderzoek. Op
basis van de output van deze bijeenkomst is de codeboom wederom
aangescherpt. Vervolgens zijn er nog 13 dagboekjes gecodeerd (totaal
27) en vond er een tweede, meer volledige, analyse plaats van alle
dagboekjes en codes in de codeboom.
Bij 27 dagboekjes is er gestopt met het gestructureerd coderen van
de tekstfragmenten omdat saturatie bereikt was. Dit wil zeggen dat de
analyse van de gegevens geen nieuwe vaststellingen meer naar voor
bracht. Het coderen van de overige dagboekjes heeft hierdoor geen
toegevoegde waarde meer. De analyse bevestigt alleen wat reeds naar
voor gekomen is, maar brengt niets nieuws meer aan. De overige
dagboekjes die niet gecodeerd zijn, zijn nog wel doorgenomen,
maar als controle gebruikt. Indien een code in de codeboom geen
of slechts enkele tekstfragmenten bevatte na het coderen, is deze
code geschrapt uit de codeboom en dus ook niet meegenomen in de
analyse.

foto’s ‘slechts’ als illustratie bij een citaat om een duidelijker beeld te
krijgen van hetgeen door de deelnemers bedoeld wordt in de tekst.

> Fotoanalyse
De foto’s in de dagboekjes zijn geanalyseerd door bij citaten van
codes in de codeboom de bijbehorende foto’s te matchen. Hierna
zijn deze combinaties verdeeld over verschillende categorieën.
Vervolgens is er binnen deze indeling gekeken wat er opvalt in het
beeld, of en zo ja welke overeenkomsten er te vinden zijn binnen de
verschillende categorieën van een code. Het fotomateriaal vormde
bij sommige onderdelen een noodzakelijke inhoudelijke aanvulling
op de tekstfragmenten. Bij andere elementen functioneerde de

Wat is de routing en het gebruik van het groen?
Wat is de groenbeleving van de buitenruimte op verschillende
schaalniveaus?
In welke mate waarderen bewoners het groen in hun woonomgeving?
Welke kansen en bedreigingen van het groen in Nijmegen zien de
bewoners ?

> Routekaarten
De afgelegde routes die de individuele deelnemers ingetekend
hebben op een bijgeleverde plattegrond zijn geanalyseerd door deze
gezamenlijk voor alle deelnemers in te tekenen in één kaart (zie
kaart: alle routes, pag. 40). Bij het intekenen van al deze routes is
onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange routes. Hierdoor
kon geanalyseerd worden welke straten door de deelnemers
veelvuldig gebruikt worden, welke wegenstructuur gebruikt wordt en
of het een groene- of minder groene route betreft. De verschillende
wijken waar de deelnemers vandaan komen en de spreiding over
Nijmegen is geanalyseerd door de woonlocatie van de deelnemers op
deze ‘totaal plattegrond’ in te tekenen.
De combinatie van tekst, de foto’s en het beeldmateriaal vormt
hierdoor een zo compleet mogelijk beeld van de groenbeleving,
waarbij de relatie tussen geschreven belevingswaarden kunnen
worden gecombineerd met beeld en locatie. Zo kan bijvoorbeeld
het type bebouwing met het groen (beeld) in combinatie met de
gevoelswaarde (tekst) en de locatie in Nijmegen (centrum-randnabijheid Goffert park) worden geanalyseerd.
¬¬Om tot een goede inzichtelijke ordening te komen van de
gegevens zijn de volgende vragen gebruikt:
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resultaten
Analyse van alle antwoorden door middel van de beschreven methode
heeft geleid tot een aantal resultaten. Deze resultaten blijven
descriptief. Er is niet geprobeerd door middel van de inbreng van
externe standpunten (bijvoorbeeld die van de opdrachtgevers of
de onderzoekers) tot standpunten of aanbevelingen te komen. Wel
is besloten om, ter wille van de toegankelijkheid, de resultaten op
twee wijzen weer te geven. De eerste wijze is door middel van een
onderzoeksrapportage die recht doet aan de informatievergaring
en analyse die is gedaan en het onderlinge verband tussen de
verschillende aspecten van het groen die door deelnemers aan het
onderzoek naar voren zijn gebracht. Deze rapportage volgt na deze
inleiding. Op basis van deze onderzoeksrapportage is gekeken of
het mogelijk was tot een puntsgewijze samenvatting te komen die
zich beter leent voor communicatiedoeleinden. Dit heeft geleid tot
de 12 punten beschreven aan het begin van deze rapportage. Beide
onderdelen kunnen los van elkaar gelezen worden.
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Onderzoeksresultaten
1. route en gebruik
Om een algemene indruk te krijgen van de soort routes en het
gebruik van het groen zijn de teksten en ingetekende routes (‘kaart:
alle routes’) globaal geanalyseerd. Het vertrekpunt vanuit huis of de
werkplek vormt het startpunt van de routes van de deelnemers naar
een bepaalde bestemming of voor het maken een ommetje. De routes
zijn voornamelijk te voet of met de fiets afgelegd. Daarnaast zijn er
ook een aantal deelnemers die een route hebben beschreven die zij
met de auto hebben afgelegd en een enkeling beschrijft een route
waarbij een scootmobiel gebruikt werd.
Er is onderscheid gemaakt tussen de lange en de korte routes.
Hierbij is te zien dat de korte routes vaak een ommetje zijn, vanuit
het huis of de werkplek. De lange routes worden vaak met de fiets
afgelegd en hebben meestal een bestemming. Het betreft hier
meestal woon-werkverkeer of een vrije tijdsbesteding. Het valt
het op dat de afwisseling van het groen, door de opeenvolging van
verschillende groenelementen in de route, erg belangrijk is voor de
deelnemers.
Wat ook opvalt is dat de deelnemers in hun vrije tijd veelal voor een
groenere route kiezen. Om dit te kunnen realiseren nemen zij soms
de moeite om iets om te fietsen (citaat). Als we kijken naar de routes
van deelnemers die buiten het centrum wonen zien we dat deze
routes richting het centrum als steeds ‘steniger’ wordt omschreven.
Dit is bijvoorbeeld duidelijk bij de routes van mensen die
woonachtig zijn in een groene omgeving, zoals Hees en Dukenburg.
Bij de routes van deelnemers met een bestemming, voornamelijk
lange routes, is een duidelijke wegenstructuur herkenbaar
(zie kaart: lange routes). De ingetekende routes laten zien dat er een
aantal hoofdwegen zijn die door meerdere deelnemers benoemd en
gebuikt worden, zoals de Muntweg en de Tunnelweg.

De zogenaamde ‘ommetjes’ worden voornamelijk dichtbij
huis afgelegd. Tijdens deze ommetjes zoeken bewoners de
groenvoorziening in de directe omgeving op. De ommetjes laten,
in tegenstelling tot de bestemde routes, zien dat veel ‘alternatieve’
paden met een veelal fijnmazige structuur gebruikt worden (zie
kaart: korte routes). Kleine weggetjes tussen bebouwing door worden
hier gebruikt, wat mogelijk is doordat de bewoners hun directe
omgeving goed kennen. Zij weten precies hoe ze op een bepaalde
plek moeten komen en kunnen hierdoor meer alternatieve routes en
andersoortige wegen gebruikmaken.
In de beschrijvingen van de ‘ommetjes’ en in de beginstukken van
een langere route vanuit huis, valt op dat de deelnemers veel van de
omgeving afweten. Zij beschrijven gebeurtenissen uit het verleden
van het gebied rondom hun woning. De ‘dagelijkse confrontatie’
met deze omgeving zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld kennis hebben
van bomen die in het verleden gerooid zijn of van het gebruik van
een bepaalde soort bebouwing. De bewoners zijn betrokken bij hun
directe omgeving. (zie paragraaf 5: aanleg en beheer en paragraaf
2.2: omgeving).
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Citaat 2.1a:
‘Even uit het raam hangen en genieten van de beuk aan de overkant. In ieder seizoen een prachtig gezicht.’

Citaat 2.1b:
‘Wij hebben altijd een stukje slaapkamergordijn open en als ik wakker word, zie ik het eerst de eiken. Prachtig uitzicht! De eiken
wil ik dan ook absoluut niet kwijt.’

3

Citaat 2.1c:
‘In het huis van mijn buren kunnen ze zelfs als ze in het bad liggen nog genieten van die hoge bomen.’
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2. buitenruimte op schaalniveaus
Deelnemers vertrekken vanuit huis en beschrijven hun belevingen
van het groen in de directe omgeving, maar naarmate de route
verder gaat beschrijven zij ook het groen elders in de stad. Er is dan
ook onderscheid gemaakt tussen het groen in de nabije omgeving en
het groen op stadsniveau. Hierbij zijn verschillende schaalniveaus,
met het huis als startpunt, onderscheidden.

Wanneer wordt geschreven over het uitzicht vanuit huis betreft het
uitzicht in meerdere gevallen een ‘individuele’ boom of bomenrij
waar zij op uitkijken. De manier waarop deelnemers deze boom of
struik beschrijven laat zien dat zij hier erg aan gehecht zijn en dat zij
zich betrokken voelen bij de het behoud van de betreffende boom.

2.1 vanuit huis
De directe omgeving van de deelnemers wordt met name gevormd
door de uitzichten vanuit huis. Het woordje ‘directe’ is hier dus heel
letterlijk opgevat. In een behoorlijk aantal dagboekjes beschrijven
de deelnemers deze directe omgeving door het uitzicht vanuit huis
te beschrijven. Deelnemers zijn veelal trots op hun uitzicht vanuit
huis. Zo schrijven zij vol trots over ‘het zicht op het panorama van
de Ooijpolder’ of het ‘mooie uitzicht op bomen en moesveldjes’.
Meerdere deelnemers hechten veel waarde aan het uitzicht dat zij
hebben vanuit huis of vanuit hun straat.Zij zijn hier erg trots op zijn
en willen dit graag behouden. Zo schrijft een deelnemer enthousiast
over de torenhoge eikenbomen waar op uitgekeken wordt vanuit huis
(citaat 2.1b).
De keerzijde van het trots zijn op en blij zijn met het uizicht vanuit
huis is echter wel dat deelnemers bang zijn dat hun mooie uitzicht
verdwijnt of er behoorlijk van balen indien dit al is gebeurd (Zie
paragraaf 5: aanleg en beheer en paragraaf 6.1: bedreigingen). Zo
schrijft een deelnemer over het verwijderen van onderbegroeiing in
een parkje waar op uitgekeken wordt en waardoor tegenwoordig ’s
avonds recht in andermans huizen gekeken kan worden.

‘Ik ben een bevoorrecht
mens dat ik hier mag
wonen.’

Hoewel er niet veel is geschreven over het uitzicht vanuit de
werkplek, is een enkeling hier erg ontevreden over, omdat de
omgeving te stenig is.
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Citaat 2.1d:
‘Dan sla ik af naar de Dennenstraat en ben weer thuis in mijn eigen straat. Een groene straat, waar ik kan uitkijken op veel
groen en waar een grote beuk voor het huis mij welkom heet.’

Citaat 2.1e:
‘Na een 20 meter sla ik rechtsaf mijn eigen straat in. Het verschil is duidelijk te zien met de andere straat bij ons om de hoek. Ik
loop naar mijn berkenboom en mijn voortuin, een georganiseerde jungle […].’

7

Citaat 2.1f:
‘[…] ook nu realiseer ik me weer hoe groen de buurt is waar ik woon […] en hoe prettig het is dat de zorg voor de natuur hier
herkenbaar is in de tuinen en het veldje bijvoorbeeld. […] het is er prettig vertoeven.’
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Waardering eigen woonplek
Ondanks dat de deelnemers in sommige opzichten niet altijd te
spreken zijn over de hoeveelheid en kwaliteit van het groen in
Nijmegen, waarderen zij nagenoeg allemaal hun eigen woonplek.
Ze zijn veelal trots op (het groen in) hun directe omgeving en
voelen zich er thuis. Meerdere deelnemers geven expliciet aan zich
‘bevoorrecht’ te voelen op zo’n mooie plek te mogen wonen (citaat
2.1d/g).
Opvallend is dat sommige deelnemers niet tevreden zijn over het
groen in hun wijk als geheel, maar dat ze het groen in hun eigen
straat juist weer wel waarderen (citaat 2.1e).
De positieve uitspraken over de eigen woonomgeving gaan veelal
gepaard met een stukje betrokkenheid bij de eigen omgeving. Veelal
zijn deelnemers zeer goed op de hoogte van de achtergrond en
ontwikkeling van hun directe woonomgeving. Deze betrokkenheid
is ook herkenbaar in de manier waarop mensen hun bewondering
uitspreken voor de plek waar ze wonen. Ze schrijven over ‘ons’
prachtige park, over de ‘zorg voor de natuur’ die hun buurt
kenmerkt, en stellen vol trots dat ‘men houdt van deze buurt’ (citaat
2.1f).
Een enkeling is minder tevreden over het groen op de eigen
woonplek en schrijft in het dagboekje over het gebrek hieraan (citaat
2.1h).

Citaat 2.1g:
‘Waar ik ook kijk; rondom ons huis is er groen. Ik ben een bevoorrecht mens dat ik
zo mag wonen.’

Citaat 2.1h:
‘Een van de dingen die mij minder goed bevalt aan deze wijk is dat er zo weinig
groen is. Dat is ook de reden dat ik meedoe aan dit onderzoek […]. Het enige bosje
met oude bomen dat we tot voor kort hadden heeft moeten wijken voor hoogbouw.’

1
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Citaat 2.2a:
‘Limosparkje bestaat uit open veld met zoombeplanting en een stukje bos […] Je hebt niet het gevoel in de stad te zijn. Rondom
is het groen. Het is een geliefde plek en druk bezocht.’

Citaat 2.2b:
‘Gelukkig is er rechts een groene oase: het Krayenkoffpark met gedenk- en grafplaat van de beroemde baron. […] Het parkje
heeft bijzondere bomen en is door de buurt heringericht. Ook is er een tegelproject van alle 64 straten van het Waterkwartier
met de karakteristiek van de stad. Een geslaagd project.’

Citaat 2.2c:
‘Op de hoek […] bevindt zich een klein grasveldparkje waar een hek omheen staat en door niemand wordt gebruikt.
Speculatiegroen moet het dan zijn anders onbegrijpelijk.’
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2.2 de omgeving
buurt/wijkparkjes
Als we iets verder kijken dan de eigen woonplek van de deelnemers,
gaan de korte routes veelal verder richting kleine buurt- of
wijkparkjes die zich rondom het huis van de deelnemers bevinden.
Deze kleinschalige parkjes worden vaak door deelnemers aangedaan
voor een ‘ommetje’, zoals een avondwandeling of een blokje om met
de hond.
Buurt- en wijkparkjes fungeren veelvuldig als ontmoetingsplaats
voor buurtbewoners (Zie ook paragraaf 3.5: educatie). Tijdens een
ommetje ontmoeten bewoners elkaar, kinderen spelen met elkaar
of er wordt in groepsverband gezorgd voor het onderhoud van een
stukje groen in de buurt (Zie ook paragraaf 5: aanleg en beheer ).
Deelnemers weten veel af van de ontwikkelingen van het groen op
hun werkplek. Dit is ook het geval als gaat om ontwikkelingen van
het groen in hun omgeving. Ook over de toekomstige plannen voor
de ontwikkeling van het groen in de omgeving zijn deelnemers goed
op de hoogte, wat wederom de betrokkenheid van de deelnemers bij
hun omgeving benadrukt. Deze betrokkenheid uit zich ook in het
gezamenlijk onderhouden van de parkjes(citaat 2.2a/b).
Deelnemers zijn niet altijd even tevreden over de kleine parkjes in
hun buurt, vooral niet over het onderhoud en beheer
(Zie ook paragraaf 5: aanleg en beheer). Deelnemers spreken over
‘platgemaaide, weliswaar opgeruimde maar hierdoor vervelend
uitziende openbare ruimtes’ en ‘versnipperde, chaotische stukken
groen’. Soms ergeren deelnemers zich ook aan het feit dat bepaalde
stukken ‘nutteloos’ zijn. Een deelnemer schrijft bijvoorbeeld
over een klein grasveldparkje met een hek eromheen dat dit door
niemand gebruikt wordt (citaat 2.2c).

‘Het parkje heeft
bijzondere bomen
en is door de buurt
heringericht.’
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Citaat 2.3a:
‘[...] de rust verstoord door het vele verkeer op de Graafseweg. Ook hier toch nog een paar bomen, maar niet de sfeer die ik op
de Haterseveldweg voel.’
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2.3 het straatbeeld
De deelnemers schrijven veel over het straatbeeld in Nijmegen.
Op de kaart van de lange routes wordt het veelvuldig gebruik van
de straten zichtbaar. Dit zijn straten in de directe omgeving van de
bewoners en straten elders in de stad. Naast het totale straatbeeld
is er in de dagboekjes vaak aandacht besteed aan fragmenten in het
straatbeeld. Deze fragmenten zijn onder de aankleding van de straat
beschreven.

totale straatbeeld
De beleving wordt met name beïnvloed door de structuur en
de stedelijke drukte in het straatbeeld. Een drukke hoofdstraat
bijvoorbeeld wordt heel anders ervaren dan een woonstraat. De
structuur wordt onder andere bepaald door de breedte van de straat,
het straatprofiel, de bestrating, het soort bebouwing, de overgang
van privaat naar openbaar en het parkeren in de straat. De stedelijke
drukte wordt veelal bepaald door het verkeer. Uit de analyse viel op te
maken dat er drie categorieën van de waardering van het straatbeeld
te onderscheiden zijn: (1) ‘schrale’ wegen, (2) wegen met groen
ter compensatie en (3) mooie lanen. Deze categorieën worden
hieronder toegelicht.

‘Bomen zijn hier de maat
der dingen.’

‘Schrale’ wegen
Op hoofdstraten, waar veel verkeer is en weinig in het oog springend
groen, wordt over het algemeen niet positief gereageerd. Het
groen is er te weinig aanwezig of is van lage kwaliteit. Deelnemers
vergelijken deze straten vaak met andere straten die wel een goede
indruk achter laten.
Uitspraken als ‘niet de sfeer die ik op de Hatertseveldweg voel’ en
‘niet de allure van de Apelterenweg’, over de Graafseweg zijn hier
voorbeelden van. Het gebrek aan groen resulteert in een straatbeeld
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Citaat 2.3b:
‘Het kruispunt Groenestraat - Muntweg ervaar ik als kaal, onoverzichtelijk en energetisch onacceptabel.’

Citaat 2.3c:
‘Wat mij betreft zou het hier allemaal groener mogen zijn, ik houd niet van kaal.’

Citaat 2.3d:
‘Een straat met aan weerskanten auto’s, wat ik door de smalte van de straat beslist storend vind. Maar de bomen die aan één
kant staan en de grote goed verzorgde voortuinen maken het toch een prettige groene straat.’
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dat als ‘saai’, ‘kaal’, ‘bedroevend’ en ‘leeg’ wordt ervaren (citaat
2.3a/b/c/d).
Veelal worden de negatieve waardering en beleving van het
straatbeeld benoemd in combinatie met veel verkeer of geparkeerde
auto’s en aan overheersende aanwezigheid van bebouwing.
Groen ter compensatie
Straten waar de woningen staan met voortuintjes worden door de
deelnemers veelal goed gewaardeerd. De diversiteit van tuinen en
een enkele boom geven de woonstraten een groene indruk en creëert
een vriendelijke blik in het straatbeeld. Toch wordt in deze straten
het groen vaak als ‘compensatie’ van de stenige omgeving beschouwd.
Daarnaast heeft het groen een compenserende werking voor het vele
verkeer of stilstaand ‘blik’ op de weg, waarbij bomen de beleving van
het vele verkeer ‘verzachten’. Het gaat hier dus om straten die niet
in hun totaliteit gewaardeerd worden, maar waarbij de aanwezigheid
van groen iets of veel goedmaakt. Bijbehorende citaten illustreren dit
(citaat 2.3d/e/).
Deelnemers zien bomen vaak als beeldbepalend, bomen hebben
een compenserende functie voor van alles wat minder mooi is aan
de wegen waar over geschreven wordt. Zo hebben (prominente)
bomen volgens de deelnemers een compenserend effect voor lelijke
of overheersende bebouwing (Zie ook paragraaf 4: Samenhang
bebouwing en groen). De aanwezigheid van bomen verdoezelt de
blik op ‘al dat lelijks’. Verder kunnen bomen ook een ‘saaie straat’
compenseren door deze op te fleuren (citaat 2.3f).
Bij deze categorie beschrijven deelnemers ook de geparkeerde auto’s
in de straat, het type bebouwing en het straatprofiel. Veel blik op de
straat heeft een negatieve uitwerking, de architectuur valt wel of niet
in de smaak. Deelnemers kijken naar de balans in de straat.
Uit de fotoanalyse valt het bij deze categorie tevens op dat het groen
op de foto’s weinig ordening of structuur bevat, of dat het groen niet

Citaat 2.3e:
‘Ik ervaar dit stuk als nogal kaal. Het asfalt is anders dan in de Hinde- en Hertstr.
Het maakt het grijzer en killer. De bomen maken echter weer veel goed.’

Citaat 2.3f:
‘Deze weg (Molenweg) is minder groen en maakt een bredere indruk. Maar
de aanwezige bomen en hier en daar een stukje groen zorgen voor voldoende
aankleding en maken de weg minder stenig en saai.’
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Citaat 2.3g:
‘De laan [...], met de prachtige bomen doet statig aan en geeft veel sfeer en karakter, extra ondersteunend door de vooroorlogse
bouw.’

Citaat 2.3h:
‘Hier in de straat bepaalt het groen de sfeer. De bomen zijn groot en spreiden zich als een dak boven je hoofd. De bomen zijn
hier de maat van de dingen.’
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opmerkelijk aanwezig is.
Zoals we in het voorgaande zagen, zijn het, naast bomen en ander
groen in de straat, dus ook vaak goed onderhouden tuinen die
volgens de deelnemers het beeld van de straat (mede) in positieve
zin beïnvloeden. Het onderhoud van de tuinen is soms een doorn
in het oog, of een plezier om naar te kijken. Het geeft volgens de
deelnemers de betrokkenheid van de bewuste bewoners bij het groen
weer. Op de aanwezigheid van dit zogeheten ‘particulier groen’ wordt
verder ingegaan in paragraaf 2.5.
Mooie lanen
Deelnemers beschrijven de wegen die zij als mooi ervaren veelal aan
de hand van de aanwezigheid van bomenrijen in het straatbeeld.
Zij spreken over wegen die ‘gekenmerkt worden door rijen
populieren’, een ‘indrukwekkende bomenrij’ op de Causussingel
en ‘de Hazenkampseweg met z’n prachtige eikenbomen’.
Deelnemers hebben veel waardering voor deze lanen met grote
oude bomen. Bij foto’s waar de bomen een forse maat hebben en
het beeld domineren, gebruiken de deelnemers de termen ‘allure’,
‘monumentaal’, ‘statig’, ‘luxe’, ‘karakter’, ‘genot’, ‘thuis voelen’,
‘aangename sfeer’ en ‘overzichtelijk’ om de beleving van deze wegen
aan te duiden. De beleving van bomen gaat in deze gevallen verder
dan alleen het compenseren van een stenige omgeving. De bomenrij
overstijgt in zijn geheel de invloed van de overige factoren. Ze
neemt de straat als het ware over. Deze mate van dominantie voor
de groenbeleving blijkt bijvoorbeeld uit de groenbeleving van een
deelnemer, die schrijft ‘in een tunnel van groen’ te fietsen. De
citaten geven, samenvattend, kernachtig weer hoe beeldbepalend
bomen voor het straatbeeld kunnen zijn (citaat 2.3h/i).

Citaat 2.3i:
Grote bomen, waar de huizen achter schuil gaan en waaronder auto’s en de mensen
klein lijken en niet meer het beeld bepalen. De bomen zijn dominant en daartussen
scharrelen ook nog wat mensen.’

(

Naast de grote van de bomen blijkt ook het ‘ritme’ van de bomen
in de lanen een duidelijke rol te spelen bij de beleving van het
straatbeeld. Het ‘ritme’ brengt structuur in de straat, waarmee de
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Citaat 2.3j:
‘Het is een drukke straat, maar de vele bomen maken veel goed. Voor mij domineren de bomen het straatbeeld. Het is
rustgevend en verzacht de beleving van het vele verkeer.’

Citaat 2.3k:
‘Dit geeft weer dat het huis gesitueerd is in een prettige groene omgeving met jaren 30 woningen. De (vrij rustige) straat is
onlangs vernieuwd en heeft het aantal parkeerplaatsen iets teruggebracht, maar wel op een zeer sfeervolle manier vernieuwd
door het gebruik van de mooie klinkers. De tuinen zijn er over het algemeen goed verzorgd en van veel groen voorzien’
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bomen de drukte van het verkeer en de rommeligheid in de straat
kunnen overheersen; waardoor rust ontstaat.
Hoewel deelnemers aan de ene kant het ritme in het straatbeeld
belangrijk vinden, wordt het ook gewaardeerd als het straatprofiel
af en toe onderbroken wordt en er ruimte in de straat wordt
gecreëerd voor groen. Vooral tijdens de terugkoppeling met de
deelnemers is gebleken dat deze plekken erg gewaardeerd worden.
Deze onderbreking wordt gezien als een ‘hapje lucht in de stad’. Het
zijn openingen of stukjes groen in de straat die een soort ‘rustpunt’
in de straat creëren. Deze rustpunten geven het gevoel even weg te
zijn uit de alledaagse drukte van de stad. Deelnemers beschrijven
dergelijke plekken met termen als ‘een stukje bos in de stad’ of ‘een
oase van groen’. Menig deelnemer lijkt door de aanwezigheid deze
onderbrekingen met groen even afgeleid te worden van het drukke,
stadse gevoel. Een verademing (citaat i/m).

Citaat 2.3l:
[…] ‘Daarbij zijn de grote gebouwen in de straat omringt door bomen, dit geeft het
gevoel van bosachtig gebied en is als een kleine oase in de stad.’

Al met al gaat het in de beleving van het straatbeeld om een
bepaalde ‘balans’. De beleving wordt bepaald door de samenhang
van alle bovengenoemde elementen. Het is dus niet zo dat
alleen straten door de deelnemers worden gewaardeerd die een
sterke, overheersende groenbeleving hebben door de dominante
aanwezigheid van groen, maar ook de juiste combinatie tussen de
elementen wordt gewaardeerd. Een goed voorbeeld van een optimale
combinatie van deze elementen is de beschrijving van een deelnemer
over de korte Hindestraat (citaat 2.k).

Citaat 2.3m:
‘Het driehoekje op de hoek van de ’t Santstraat/Groesbeekseweg is een rustpunt.
Het zijn kleine stukjes groen, maar geven de stad een ‘beetje lucht’.’
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Citaat 2.3n:
‘[…] Om de 10-20 meter staat een straatlamp. Als de helft van deze lantaarnpalen zou worden vervangen door bomen, zou
dat de aantrekkelijkheid van de wijk aanzienlijk vergroten en zou er ’s avonds nog voldoende licht zijn.’

Citaat 2.3o
‘De van Goorstraat, 2 lege bloembakken, ooit geplaatst als snelheidsremmers, die overigens wel werken. Maar wat een treurige
bedoeling is zo’n bak zeg. Hier word ik niet vrolijk van, ik erger me.’
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aankleding van de straat
Onder deze categorie vallen elementen die bewust geplaatst zijn
om als aankleding van de straat te fungeren, zoals kleine pleintjes,
plantsoentjes en bloembakken, maar ook het straatmeubilair.
Hoewel bloembakken wellicht (mede) het doel hebben de straat aan
te kleden, is het merendeel wat hierover geschreven is niet positief.
Zo schrijft een aantal deelnemers vol onbegrip over bloembakken
met wat ‘zieltogend groen’ erin en verontwaardigd over ‘twee lege
bloembakken, ooit geplaatst als snelheidsremmer’. Een enkeling is
wel positief en spreekt over boompjes en bloembakken die de straat
‘een groen karakter geven’.
Ondanks de nodige op- of aanmerkingen over onderhoud (Zie
paragraaf 5: aanleg en beheer) van plantsoentjes, zijn de meningen
van de deelnemers overwegend positief over aanwezigheid van kleine
groenperkjes en plantsoentjes. Een enkeling spreekt zelfs lovend
over ‘strak schoongehouden plantsoenen met fraaie bomen op de
achtergrond’.
Velen storen zich aan functionele objecten op de weg, zoals
drempels en lantaarnpalen. Ze staan het groen in de weg. Zo worden
glasbakken ‘ondingen’ genoemd die ‘beter ondergronds geplaatst
kunnen worden’ en worden grote hoeveelheden lantaarnpalen
als ‘overbodig’ ervaren. Dergelijke elementen verstoren de
groenbeleving in de straat (citaat 2.n).
Daarnaast storen meerdere deelnemers zich aan de aanwezigheid van
reclame of verkeersborden (citaat 2.p). Zo schrijft een deelnemer
over het Traianusplein dat weliswaar opgeknapt is, maar een storende
hoeveelheid ‘reclameborden, borden en palen’ heeft die ‘er zomaar
lijken te zijn neergezet’. Ook hondenuitlaatplekken worden niet
door iedereen gewaardeerd en door een deelnemer zelfs als ‘een
bedroevend stukje kale grond’ bestempeld.

Citaat 2.3p:
‘Op het stationsplein is niet zoveel te beleven. Er is wel groen, maar dat heeft
duidelijk te lijden van verkeersborden en reclame. Inspirerend is anders. Dit plein
nodigt niet uit langer te blijven dan strikt noodzakelijk.’
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Citaat 2.4a:
‘Bij mij een blokje omgaan vind ik niks…Tussen al die uitlaatgassen. Daarom kies
ik voor de Goffert […].’

Citaat 2.4b:
‘Ik kies voor een wandeling naar het Goffertpark, omdat ik dit vaker doe, met
name wanneer ik geen tijd of gelegenheid heb om het bos in te gaan. En dit is een
prettige plek om als bestemming te hebben.’
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Citaat 2.4c:
‘Het bezongen Kronenburgerpark, met prachtige bomen, vijvers, fonteinen,
hoogteverschil en twee torens […]. Ziet er allemaal fraai uit.’

2.4 groen op stadsniveau
Onder het groen op stadsniveau vallen de plekken die voor
verschillende doelgroepen interessant kunnen zijn om te bezoeken.
Deze plekken zijn van invloed op de identiteit van de stad Nijmegen.
Hieronder vallen met name de stadsparken en rivieren, waaronder
de Waal met de uiterwaarden en het Maaswaalkanaal. Daarnaast
komen ook de natuurgebieden rondom Nijmegen aan bod. Wanneer
deelnemers over het groen op stadsniveau spreken, blijkt hieruit
veelal de waardering voor hun stad. Deelnemers zijn niet alleen trots
op hun eigen, directe omgeving, zoals al eerder naar voren kwam,
maar ook op hun stad als geheel. Meerdere deelnemers geven aan dat
ze zich ‘bevoorrecht’ voelen om in Nijmegen (stadsniveau) te wonen.
Een aantal van hen geeft zelfs aan voor de stad Nijmegen gekozen te
hebben, omdat ze zo van het groen houden dat in en om Nijmegen
te vinden is.
Stadsparken
Deelnemers maken veelvuldig gebruik van de aanwezige stadsparken
die zij aandoen tijdens een uitstapje of die zij passeren tijdens
een dagelijkse, bestemde route. De stadsparken worden door een
breed publiek gebruikt en bezocht. De aanwezigheid van het brede
publiek in de stadsparken worden door de deelnemers, bleek uit
de terugkoppeling, erg gewaardeerd. De stedelijke mentaliteit
van anonimiteit en eenzaamheid tussen de mensen, wordt hierbij
waargenomen en ondervonden. Voor de buurtbewoners die rondom
de stadsparken wonen geldt dat niet, aangezien zij het park gebruiken
voor het dagelijkse ommetje, en daarvoor de rust zoeken.
Voor zowel een wandeling, fietspark of een rondje joggen wordt
vaak gekozen voor het park als onderdeel van de route en vaak
ook als bestemming zelf. Er wordt vaak met veel lof geschreven
over de stadsparken. Zo schrijven deelnemers lovend over ‘het
veel bezongen Kronenburgerpark’, over ‘het pronkstuk’ Valkhof,
‘prachtige uitzichten en reusachtige bomen’ in het Hunnerpark
en het veelbesproken Goffert park: ‘de long van de stad’. Dit

‘Zo’n grote open ruimte
in de stad kan alleen door
een rivier bestaan.’
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Citaat 2.e:
‘Op de hoek staat een Cortenstalen driehoek die een tweeduizend jaar oud uitzichtpunt markeert. Voor mij ligt het panorama.
Links de Waalbrug, rechtvooruit Arnhem en de rivier met de scherpe bocht. De Ooijse Bandijk met uiterwaarden waar koeien
lopen. Je kunt de loop van de uit het oog verdwijndende Waal volgen door de schoorsteenpijpen van de steenfabrieken. Rechts is
het dorpje Persingen en de heuveltop met daarop het kerkje van Elten, haarscherp te zien.’

Citaat 2.4f:
‘De brug zelf biedt elke dag een schitterend uitzicht op alle bomen langs het Maas Waalkananaal en de boten die er door de
week varen. Bij mooi weer en bij zonsopgang een sfeervol beeld! ’

Citaat 2.4g:
‘Ik geniet enorm van de rust in zo’n natuurgebied’.
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laatste park wordt door menig respondent bejubeld als wandel- of
hardloopbestemming, vaak vanwege de vele gebruiksmogelijkheden
die dit park biedt, voor zowel jong als oud (citaat 2.4a).
Stadparken vormen ook de uitgelezen uitkomst om toch even in
de natuur te zijn, indien er voor een langere wandeling in een
omliggend natuurgebied te weinig tijd is (citaat 2.4b).
Een groot park vormt, veelal ook door de combinatie van
verschillende elementen, zoals bomen, waterpartijen, standbeelden
etc. een afwisselend en kwaliteitsvol stukje groen in de stad (citaat
2.4c).
Hoewel de deelnemers veelal lovend zijn over de parken, zijn er
ook ergernissen. Voorbeelden hiervan zijn hondenpoep, lelijke
hekwerken en het gebrek aan bankjes om even op uit te kunnen
rusten tijdens een wandeling en rustig van het groen te kunnen
genieten. Daarnaast storen deelnemers zich nogal eens aan
vernielingen, bijvoorbeeld bij de Goffert.

maar ook vanwege de oriëntatie op de omgeving.
Het rivierenlandschap met haar vele uitzichten wordt omschreven als
‘boeiend’, ‘botanisch & fantastisch’ en vooral als ‘bijzonder mooi’.
De vijvers in de stadsparken blijven niet onopgemerkt door de
deelnemers. Ook deze vijvers ‘bieden mooie uitzichten’ en ‘stralen
rust uit’. Daarnaast zorgen waterpartijen in de stadsparken voor een
welkome afwisseling, wat de diversiteit van het groen vergroot.
Groen buiten de stad
Een aantal deelnemers beschrijven in hun dagboekjes de route
waarbij ze de natuurgebieden grenzend aan Nijmegen opzoeken.
Mensen zoeken dit groen op tijdens een activiteit om er ‘even
helemaal uit te zijn’. Zo kiest een deelnemer vaak het bos
Heumensoord als bestemming om een rondje te hardlopen en
schrijft een andere deelnemer over de rust die ze ervaart tijdens een
wandeling in ditzelfde gebied. Ook de Ooijpolder wordt door een
aantal deelnemers benoemd als geliefde bestemming om een vrije
dag in door te brengen (citaat 2.4g).

Rivieren
De Waal is onlosmakelijk verbonden met Nijmegen, wat met de
komst van de Waalsprong nog sterker is geworden. De rivier creëert
weidse uitzichten, verschillende spiegelingen door weerkaatsend
zonlicht en een gevoel van ruimte en rust ( Zie ook paragraaf 3.2:
Dynamiek). Het uitzicht over de Waalbrug wordt door meerdere
deelnemers als zeer waardevol ervaren. Ook het Maas Waalkanaal
wordt in de dagboekjes genoemd vanwege het mooie uitzicht.
Zij spreken over de ‘wonderlijke blik op water, uiterwaarden, kade
en bebouwing’ en ‘sfeervolle beelden’ bij mooi weer en zonsopgang
(citaat 2.4d/f).
Ook het uitzicht vanaf de Nieuwe Ubbergseweg op de uitwaarden is
kenmerkend voor Nijmegen en wordt geprezen vanwege het uitzicht

Citaat 2.4d:
‘Als ik dan boven ben van de klim naar de Waalbrug word ik steeds beloond met die
wonderbaarlijke blik op water, uiterwaarden, kade en bebouwing. Daarbij opent
zich de blik op de lucht, wolken. Dit is de plek waar ik de kou of warmte van de
wind ervaar. Zo’n grote open ruimte in de stad kan alleen door een rivier bestaan.’
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Citaat 2.5a:
‘Het eerste stuk van de straat veel prettiger doordat de privétuinen beter geordend zijn en meer variëteit hebben, waardoor de
straat meer uitstraling heeft.’

Citaat 2.5b:
‘Landhuis “De 3 Huizen”. Ziet er goed uit. Vriendelijk aangelegde tuinen een verzorgde straat en voldoende groen.’

Citaat 2.5c:
‘Aan weerszijden van de weg liggen de volkstuintjes. Ze geven leuke inkijkjes en zijn altijd leuk om langs te fietsen.’
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2.5 particulier groen
In het voorgaande, met name waar het ging om het straatbeeld, zagen
we al dat de deelnemers vaak het groen beschrijven dat niet aan de
gemeente Nijmegen zelf toebehoort, maar aan particulieren. Gezien
de hoeveelheid aan beschrijvingen van dit zogeheten ‘particulier
groen’ in de dagboekjes overweldigend was, is ‘particulier groen’
opgenomen als aparte categorie in de codeboom. Als het gaat
om particulier groen is het meest geschreven over de tuinen van
bewoners, die veelal aan de weg grenzen en daardoor een positieve
verrijking van het straatbeeld vormen. Waar deelnemers enthousiast
schrijven over vriendelijke, prettige straten hoeft dit dus niet altijd
te gaan om het gemeentelijk groen waar zij zo lovend over zijn.
Deelnemers schrijven bijvoorbeeld over ‘gezellig groen’ in de tuinen.
De combinatie van particulier groen en gemeentelijk groen kan soms
ook goed uitpakken voor een omgeving met kwalitatief hoogwaardig
groen. Het particulier groen in de tuintjes van bewoners kan
bovendien de diversiteit in het straatbeeld vergroten (citaat 2.5a).
Bij particulier groen moeten we niet alleen denken aan de
voortuintjes van mensen in de wijken, maar ook aan particuliere
landgoederen. Een aantal deelnemers beschrijft enthousiast over de
landgoederen evenals over de boerderijen met akkers en weilanden,
waar zij tijdens hun routes erg van kunnen genieten (citaat 2.5b).
Daarnaast vallen ook de tuinen rondom instituten onder particulier
groen. Zo beschrijven deelnemers een verzorgingstehuis voor
geestelijk gehandicapten wat ‘een favoriet wandelgebied voor
buurtbewoners’ is en een verzorgingshuis met een ‘wilde tuin die
bijgehouden wordt door bewoners’.
Het laatste aspect dat onder de term ‘particulier groen’ naar voren
komt in de beschrijvingen van de dagboekjes zijn de zogenaamde
‘volkstuintjes’. Meerdere deelnemers zijn blij met de aanblik van
deze tuintjes die ‘leuke inkijkjes’ creëren en ‘prachtige, spannende
doorkijkjes’ vanuit de straat bieden (citaat 2.5c).

Een enkeling ervaart zelfs slecht onderhouden volkstuintjes als
positief. Zo schrijft een deelnemer over ‘verwaarloosde volkstuintjes’
die daardoor ‘een stukje natuur in de stad’ creëren.
Deelnemers storen zich ook wel eens aan het particulier groen, met
name als dit niet goed onderhouden is, bewoners geen interesse
en/of kunde tonen van het groen of wanneer het een rotzooi is.
In paragraaf 3.2: onderhoud en beheer, wordt verder ingegaan
op de meningen en ervaringen van de deelnemers wat betreft het
onderhoud en beheer van particulier groen.

‘Een fijne straat om door
te fietsen, veel tuinen,
enkele boerderijen, grote
kavels met een prachtig
paardenweitje.’
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Citaat 3.1a:
‘Op de fiets met mooi weer kriskras door Nijmegen, ja daar wordt ik wel vrolijk van. Ik zie de mooie dingen, vooral het groene
aspect.’

Citaat 3.1b:
‘Deze boom, zo monumentaal, zo krachtig, zo karakteristiek. Daar zouden eens wat meer mensen naar moeten kijken. Deze
boom geeft me altijd weer energie. Onder de boom die herfstbladeren[…].’

Citaat 3.1c:
‘[…] Ik word weemoedig. Ik vind die heuvels altijd zo mooi vormgegeven, welke architect heeft dit zo fraai bedacht. Ik heb hier
lang over gedacht en soms voor mijn eigen ontwerpen doe ik hier inspiratie op.’
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3. verdieping
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op wat deelnemers gezegd
hebben over de verschillende waarden dat het groen voor hun heeft,
verder kijkend dan groen als ‘esthetisch aspect’. Hierbij gaat het
zowel om concrete, expliciete functies, zoals de functie van groen
als educatiemiddel alsook de meer abstracte waarde van groen,
waaronder de positieve invloed van groen op de gemoedstoestand
van deelnemers. Andere elementen van het groen die opvielen in
de beschrijvingen zoals de ‘dynamiek’ van het groen en dieren in het
groen komen ook aan bod in deze paragraaf.

3.1 gevoelswaarde
Deelnemers geven aan bepaalde plekken bijvoorbeeld mooi, leeg,
kleurrijk of druk te vinden, maar hun beschrijving reikt veelal verder
dan dat. De zintuiglijke waarneming beïnvloedt de manier waarop
deelnemers het groen ‘ervaren’, dat wil zeggen hoe zij zich voelen als
ze zich in een groene (of minder groene) omgeving bevinden. Bij
deze ‘ervaring’ gaat het om de gemoedstoestand/emoties/stemming
die het groen bij de deelnemers opwekt.
Het valt op dat groen heel veel doet met de deelnemers. Zo creëert
groen voor hen een veilig, geborgen gevoel, werkt groen inspirerend,
maakt het hen vrolijk, roept het een gevoel van weemoed op en werkt
de aanblik van groen rustgevend.
Zo doen deelnemers schrijvend in hun dagboekje uitspraken
als: ‘zwarte bejaarde eikenbomen die in alle jaargetijden een rust
uitstralen’, ‘bomen die zekerheid en schoonheid bieden’, ‘een
inspirerende wandeling in het Hunnerpark’, ‘mijn groene Prozacinjectie’, ‘deze boom geeft me altijd weer energie’, bloemen die
‘mij erg vrolijk stemmen’, en een wandeling langs het kanaal waar
‘ik altijd wel tot rust kom’. Tijdens de participatiebijeenkomsten
is gebleken dat deze ervaringen zich vooral voordoen indien
deelnemers echt fysiek buiten zijn.

‘Mijn groene Prozac
injectie’
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Citaat 3.1d:
‘Hier rijd ik een heel stuk onder het bladerdak van grote beeldbepalende bomen. Het een overgang van de dagelijkse drukte van
het werk naar de rust van thuis.’

Citaat 3.1e:
‘Regelmatig zie ik ook vogels in het groen. De vogels gaan gewoon hun gaan en lijken zich niet te storen aan het verkeer. De
activiteit van vogels werkt inspirerend en versterkt voor mij de beleving van het groen in de straat […].’
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Dit in tegenstelling tot enkel (uit)zicht hebben op groen vanuit
bijvoorbeeld het huis (citaat .1a/b/c).
Het veilige, rustgevende en beschermende gevoel dat groen oproept
bij de deelnemers lijkt veelal veroorzaakt te worden door de aanblik
van ‘volwassen groen’, in tegenstelling tot jonge aanplant. Het
eerstgenoemde geeft een gevoel van ‘stabiliteit en rust’, zoals in de
citaten naar voren komt (citaat.1d/f).
Naast het groen zelf benoemt een enkeling ook de aanwezigheid van
dieren in het groen als inspirerend en rustgevend (zie ook paragraaf
3.3: Dieren)(citaat 3.1e).
De citaten geven aan dat het groen veelal een diepere betekenis
en veel waarde heeft voor de deelnemers, dat verder gaat dan het
esthetische aspect van groen.

Citaat 3.1f:
‘Het is of oude bomen een gevoel van stabiliteit en rust geven, iets van vertrouwen
en tijdloosheid. Misschien ook wel veiligheid. Dit in tegenstelling tot jong en snel
groen dat we snel ergens moeten planten en dat zich nog moet settelen en morgen al
weer opgeruimd kan zijn.’
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Citaat 3.2a:
‘Als het een warme middag is hoor je het knisperen van de opengaande beukennootjes, soms regent het ervan. Of het nu zomer is
of winter, het blijft een heel imposante boom.’

Citaat 3.2c:
‘De Hatertse weg is prachtig als het om de variatie in de voortuinen gaat. In juni bloeien de linden op de Hatertseweg, een
sensationele geurbeleving. In het voorjaar zijn Magnolia’s en Haunametssen toppers!’

Citaat 3.2b:
‘Arkerboom heeft geweldig mooi gekleurd blad (herfst). Het is een prachtige, heldere morgen. De avond ervoor heeft het enorm
geregend. Alles ziet er fris uit en het ruikt nat en grondig. De herfst heeft vannacht toegeslagen: overal takken en blad. Nu met
de zon erbij, samen met de nattigheid lijkt het te ‘parelen’.’
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3.2 dynamiek
Deelnemers beschrijven waardevolle aspecten van de groene
omgeving die we onder de term ‘dynamiek’ kunnen scharen.
Hieronder vallen thema’s als (de wisseling van de) seizoenen, geuren,
kleuren, geluiden, groei en het weer. Deze elementen zijn allemaal
‘dynamisch’, oftewel beweeglijk. Ze veranderen naarmate bepaalde
omstandigheden wisselen. Zo is de aanwezigheid van de herfst
door onze deelnemers niet onopgemerkt gebleven. Ze schrijven
bijvoorbeeld over de mooie kleuren die de herfst met zich mee
brengt, zoals ‘bomen die zich in rode herfsttinten tooien’, bladeren
die als een ‘groot kleurig tapijt’ op de grond liggen en de zon die de
herfstbladeren van een tulpenboom ‘goud lijken te kleuren’. Ook de
geuren van de herfst, zoals een voorafgaande regenbui die het bos
‘nat en grondig’ doet ruiken worden benoemd.
Maar het blijft niet bij de kleuren en geuren van de herfst. Ook de
geluiden die de herfst met zich mee brengt worden opgemerkt door
de deelnemers: Het vallen van eikels op het dak, het knisperende
geluid van het lopen over een pad dat bezaaid is vol beukennootjes
of juist het geluid van opengaande beukennootjes op een warme
middag. De dynamiek levert ook bijzondere beelden op. De
opkomende zon die het bos in tweeën lijkt te snijden en het contrast
van natte, zwarte stammen met het gebladerte zijn hier voorbeelden
van. Naast de mooie omgeving die de herfst met zich meebrengt,
worden andere jaargetijden ook benoemd. Deelnemers schrijven
over ‘de pracht van de lente en zomer: bloesem die de straat roze
kleurt’, ‘de geur van lindebomen in het voorjaar’ en ‘het voorjaar
proeven’. Deze uitspraken geven aan dat deelnemers zich bepaalde
uitingen van de natuur herinneren en uitkijken naar het moment
waarop dit fenomeen zich weer voordoet. Anderzijds is het juist het
‘verrassingseffect’ wat de dynamiek van de natuur teweeg brengt en
wat het zo waardevol maakt.

omstandigheden van het weer wisselen. Hetzelfde geldt voor de
verandering van de lucht en daarmee het licht, wat ook voor een
dynamische ervaring zorgt. Deze continue verandering wordt als
boeiend en dynamisch ervaren. De bijbehorende citaten geven aan
hoe diverse elementen van ‘dynamisch groen’ gecombineerd beleefd
kunnen worden (citaat 3.2b).
We zien dat het vaak kleine dingen zijn die voor onze deelnemers
het groen zo mooi en bijzonder maken. De diversiteit aan groen
is daarom erg van belang: verschillende soorten groen die onder
voortdurende wijzigende omstandigheden, zoals het weer of de
seizoenen veranderen van structuur, kleur, geur en dichtheid.
Hierdoor wordt de natuur telkens weer anders beleefd, het kan per
moment verschillen. De diversiteit zorgt dus voor afwisseling, wat
enorm gewaardeerd wordt door de deelnemers (citaat 3.2c).

‘De natuur is elk moment
anders.’

Water als ‘element’ maakt ook onderdeel uit van de dynamiek.
In combinatie met bijvoorbeeld het zonlicht creëert het water
in bijvoorbeeld rivieren mooie beelden en veranderd naarmate
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Citaat 3.3a:
‘Het doel is om de unieke, natuurlijke en landschappelijke elementen van dit gebied te behouden en verder te ontwikkelen.
Overigens heb ik meerdere malen hier steenmarters, konijnen en uilen gesignaleerd. Dat betekent dat de overgang van natuur
naar stad hier redelijk gelukt is.’

Citaat 3.3b:
‘Hier loopt een gracht met ruime oevers en een rietkraag. De gracht wordt het hele jaar door bevolkt door meerkoetjes, eenden
en zwanen.’

Citaat 3.3c:
‘Op het terrein van de kinderboerderij ligt de boerderij en de veldjes met herten, ezels, paarden, koeien, eenden, ganzen, pony’s,
geiten en schapen aan mijn linkerhand.’

7

3.3 dieren
De aanwezigheid van dieren in de groene omgeving lijkt voor velen
onmisbaar. De diversiteit aan genoemde dieren is hoog. Grazende
dieren in de stadsparken of omliggende weiden, eekhoorns in
de bomen, eenden in het water, vogels in het groen of zelfs de
aanwezigheid van steenmarters, konijnen en uilen wordt over het
algemeen zeer gewaardeerd. Ook de kinderboerderij (met name
in de stadsparken) wordt vaak genoemd (Zie ook paragraaf 3.5:
Educatie).
Deze dieren bevinden zich op diverse locaties: in de bossen, het
water, in parkjes, in de weiden of gewoon in de achtertuin van
de mensen zelf. In geen enkel geval lijken de deelnemers zich te
storen aan de dieren die ze beschrijven. Velen zien dieren als een
toegevoegde waarde, zij horen thuis in de natuur en maken de
groenbeleving compleet (citaat 3.3a/b/c/d).

‘De gracht wordt het hele
jaar door bevolkt door
meerkoetjes, eenden en
zwanen’.

Citaat 3.3d:
‘Wat ook opvalt is dat er op een 2-tal tuinen na alle 16 tuinen lekker vol staan
met planten, dus mooi voor vogels in onze tuin en zelfs een eekhoorn-egelgoudhaantje-veldmuis en meer vogels.’
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Citaat 3.4a:
‘De kunstenaars die het plein ontworpen hebben, sloten aan bij de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van dit
stukje Nijmegen. Rechts van mij is de heuvel met het standbeeld van keizer Traianus en een rij elegante bomen, een verwijzing
naar de geaccidenteerdheid van de stuwwal.’

Citaat 3.4b:
‘[…] De Wedren was een Protestantse begraafplaats. De Katholieke begraafplaats is omgeven door een muur en hekwerk en
bestaat nog steeds […] en deze heuvels; het was de Joodse begraafplaats en de resten mogen volgens de Joodse traditie niet
verplaatst worden. Dus worden ze op een hoop gegooid: knekelhoven. Ik zat toen ik hier met mijn eigen kinderen heen ging,
ineens niet lekker meer. En toch, jong en het oude verleden tezamen vind ik wel iets hebben.’
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3.4 historische waarde / monumentaal
In de beschrijvingen van de deelnemers wordt de historische,
culturele en monumentale waarde van het groen veelal benadrukt.
Oude bomen maken de geschiedenis zichtbaar, oude structuren
worden herkend. Het besef van de leeftijd van de bomen is
indrukwekkend.
Daar waar het historisch groen in combinatie met de monumentale
gebouwen één geheel vormen, wordt de kwaliteit van de ruimte door
de deelnemers onderschreven. Gebouwen en groen horen bij elkaar,
zij versterken elkaar.
Een kloosterpark dat ‘extra cachet’ aan een laan geeft en een van
klimop ontdane 15e-eeuws omwalling die het park ‘een veel groener
accent geeft’ zijn hier voorbeelden van (citaat 3.4a).
Als bomen gerooid zullen worden, of al gerooid zijn, verwijzen
deelnemers vaak naar de historisch/monumentaal/culturele waarde
van de bomen. Het verzet tegen het rooien van deze waardevolle
bomen is hierbij sterker. De combinatie met bebouwing is hierbij
niet aan de orde.

‘Hier voor De Lindenberg
staat het historisch laantje
nog overeind.’

De deelnemers geven dus wel aan wanneer zij de waarde als
monumentaal of historisch bestempelen, maar het blijft vrijwel altijd
bij het benoemen. Een uitleg van waarom het betreffende object of
gebied deze waarde heeft, ontbreekt nagenoeg in alle gevallen. Een
enkeling verdiept zich in de achtergrond en geschiedenis van het
betreffende object of gebied. Een voorbeeld is de beschrijving van de
geschiedenis achter de Wedren (citaat 3.4b).
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Citaat 3.5a:
‘Ik verbaas me er telkens weer over dat bij de school niet meer groen is aangebracht. Het plein voor en achter de school zijn
bijna helemaal betegeld. Slechts een enkele boom en een paar struiken sieren hier de omgeving. Voor de ontwikkeling van mijn
kinderen zou ik het goed vinden als op deze plek meer groen zou zijn aangebracht: mooie klimbomen of een schooltuin, waar
leerlingen zelf bloemen, planten en gewassen kunnen verzorgen. Mooi voor de buurt en leuk en leerzaam voor de kinderen.’

Citaat 3.5b:
‘Mooi vind ik hier in de zomer de begroeiing langs de wadi. Het is een leuke plek voor kinderen om waterdiertjes, padden
en kleine insecten te zoeken. Helaas gaat de gemeente of het waterschap hier om de zoveel tijd rigoureus overheen niet de
grasmaaier en is het weelderige groen weer voor een tijd verdwenen.’
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3.5 educatie
Een bijzonder onderwerp wat tijdens de analyse van de dagboekjes
aan het licht werd gebracht is de positieve beleving van groen die
meerdere deelnemers hebben wanneer het groen een educatieve
functie vervult. Ook tijdens de participatiebijeenkomst kwam naar
voren dat ‘natuureducatie’ voor met name kinderen erg belangrijk
wordt gevonden. Deelnemers zijn van mening dat kinderen die op
jonge leeftijd leren om te gaan met de natuur, de waarde van de
natuur beter leren kennen. Door dit besef zullen zij, in de lijn van
deze gedachte, beter omgaan met de natuur. Een van de deelnemers
stelt in de dagboekjes voor een wedstrijd te maken wiens tuin of
balkon het mooist is en benadrukt vooral de noodzaak om hier
zoveel mogelijk kinderen bij te betrekken. Deze deelnemer vindt dat
kinderen de natuur meer moeten leren waarderen en benadrukt de
waarde van de natuur voor kinderen. Een andere deelnemer pleit
voor meer groen in en om de leeromgeving (scholen) van kinderen
en weer een ander benoemd het positieve effect van het vangen van
waterdiertjes voor kinderen.
Zoals bij het onderdeel ‘dieren’ al benoemd is, beschrijven meerdere
deelnemers de kinderboerderijtjes in met name de stadsparken.
Deze boerderijtjes vervullen ook een educatieve rol. (Hoewel
het educatieve aspect van deze kinderboerderijtjes niet expliciet
benoemd is door de deelnemers, geven zij veelal wel aan deze
boerderijtjes als positief te ervaren)

‘Investeren in
scharrelkinderen
om hangjongeren te
voorkomen’
Citaat 3.5c:
‘En belangrijk is om hier zoveel mogelijk kinderen bij te betrekken, ze moeten de
natuur leren waarderen zodat ze er zelf ook van genieten. Ik zie vaak kinderen die
bijv. met een stok een struikje kapot slaan. Deze kinderen groeien niet of nauwelijks
op met natuur om hen heen en zullen het dan ook minder snel waarderen. Ik vind
dit problematisch want het is gebleken dat natuur(ervaringen) heel waardevol zijn
voor kinderen.’

Citaat 3.5d:
‘Denk bijv. aan de uitspraak van Gerda Verburg: ‘Investeren in scharrelkinderen
om hangjongeren te voorkomen’. Het is voor mij als leerkracht een doel om
ervoor te zorgen dat kinderen de natuur ingaan en hiervan genieten en dat ik
ouders stimuleer om dit ook in het weekend te doen. Bijvoorbeeld lekker een stuk
wandelen in het bos en kastanjes verzamelen.’
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Citaat 3.6a:
‘Eens in de maand wordt er door een groep buurtbewoners gewerkt op het Veldje. Zij beheren, in samenspraak en overleg met
de gemeente, dit bijzondere speelpark. Er staat een aantal speeltoestellen van acaciahout, een tennistafel […] En er is een
voetbalveldje. Verder is er een pomp geslagen. Met water en zand wordt door kinderen (en volwassenen!) eindeloos gespeeld.
[…] Dit groene, bosachtige speelpark heeft bijzondere waarde voor jong en oud.’

Citaat 3.6b:
‘Op de Prins Bernardstraat is rechts eerst het parkje Walbeck Piemondst en daarna (aansluitend) het parkje Fortrijk met speel
en skate mogelijkheden. […]Het mooie is dat zo’n kleine groene plek veel betekenis kan hebben voor een buurt. Jongeren veilig
hangen en volwassenen rustig op een bankje zitten. Zulke postzegelplekken zijn waardevol voor een stad!’

Citaat 3.6c:
‘Mensen uit de hele buurt komen met hun kinderen naar het veldje, dat zo een sociale rol vervult en een kindvriendelijke plek
levert’.
80

3.6 ontmoeten en gezamenlijkheid
Een ander onderwerp wat uit de dagboekjes naar voren kwam in
de positieve beleving van groenlocaties die de (verticale) integratie
tussen bewoners bevordert. Met name de wijkparkjes fungeren
nogal eens als ontmoetingsplaats tussen bewoners. Het groen zorgt
hierdoor op deze plekken voor de realisatie van het bevorderen van
verticale integratie (verschillende leeftijdsgroepen) tussen bewoners.
Doordat de betreffende plekken meerdere functies hebben, trekt dit
ook meerdere doelgroepen aan wat de integratie vergemakkelijkt,
zoals in parkje Fortrijk (citaat 3.6b).
De eerder omschreven betrokkenheid van bewoners bij het groen in
hun omgeving resulteert nogal eens in de opkomst van (groepjes)
buurtbewoners die gezamenlijk delen van het groen in hun buurt
gaan beheren. Naast de positieve gevolgen hiervan voor het behoud
van het groen, dragen deze initiatieven indirect ook bij aan de
(verticale) integratie tussen bewoners. Een voorbeeld hiervan
in buurtbewoners die gezamenlijk werken op ‘het Veldje’. ‘Het
Veldje’ is een plek die meerdere doelgroepen aantrekt, door de
diverse mogelijkheden die het biedt aan bewoners van verschillende
leeftijdsgroepen. Daarnaast wordt het ook beheert door bewoners,
waardoor het dus van twee kanten (gebruik én onderhoud) de
integratie tussen buurtbewoners bevordert. Deelnemers spreken
enthousiast over deze plek die ‘een sociale rol vervult’ en ‘een
kindvriendelijke plek levert’ (citaat 3.6a).

‘ Zulke postzegel plekken
zijn waardevol voor een
stad’

Tijdens een van de participatiebijeenkomsten kwam naar voren dat
het niet alleen gaat om wijkparkjes, maar dat ook juist in de buurt
op straat de sociale integratie op gang komt. De bankjes maken
bijvoorbeeld onderdeel uit van functionele aspecten die deze
integratie bevorderen doordat bewoners elkaar tegenkomen.
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Citaat 4.1a:
‘In de zestig en zeventiger jaren werd er overwegend niet mooi gebouwd. En dat is in dit Stadsdeel zeker ook het geval. Het
groen is dus in Dukenburg van zeer groot belang. Afgezien van het feit, dat veel groen goed en gezond is voor een fijn leefklimaat
dient het hier ook als camouflage van een hoop “architectonische” ellende.’

Citaat 4.1b:
‘Verder op aan de Groenestraat liggen aan de rechterzijde nieuwe huizenblokken, waarvan het lelijke van de saaie vierkante
vorm iets afgezwakt wordt door de bomen die ervoor staan’

82

4. samenhang bebouwing en groen
Deelnemers benoemen in hun dagboekjes ook veelvuldig de
combinatie van bebouwing en groen. Dit kwam ook al naar voren in
het onderdeel ‘straatbeeld’. Hier ging het echter om het totaalbeeld
van de straat, terwijl hier meer wordt ingezoomd op de onderlinge
relatie tussen het groen en de bebouwing zelf. Zoals we hieronder
zullen zien kan het groen enerzijds bepaalde architectonische
elementen maskeren en kan het groen anderzijds samen met
architectuur een mooi, aansluitend geheel vormen.

4.1 huidige bouw
Maskering
Als we kijken naar de combinatie van groen en bebouwing valt op
dat het groen veelal een maskerende werking heeft voor ‘lelijke
bebouwing’. Groen maskeert daar waar men niet tevreden is over
de architectuur. Het gaat hierbij specifiek om het maskeren van
een bepaalde bouwstijl en bijbehorende vormen. Een deelnemer
schrijft bijvoorbeeld over de wijk Dukenburg, waar het groen
fungeert als camouflage van ‘architectonische ellende’. Naast de
‘lelijke’ bouwstijl van een gehele wijk, wordt er ook geschreven over
bepaalde specifieke gebouwen of huizenblokken in bijvoorbeeld de
Groenestraat (citaat 4.1a/b).
Versterking
Waar het bij ‘maskering’ ging om het verdoezelen van
‘architectonische ellende’, kan de combinatie van groen en
bebouwing echter ook een prettig, aansluitend geheel vormen. Het
groen en de bebouwing versterken elkaars karakter en vormen een
goede ‘evenwichtige’ combinatie.

‘De laan[...],met de
prachtige bomen doet
statig aan en geeft veel
sfeer en karakter, extra
ondersteund door de
vooroorlogse bouw.’

Zo beschrijft een deelnemer bijvoorbeeld over een bedrijventerrein
dat door de combinatie met de bomenrij die ervoor staat iets van
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Citaat 4.1c:
‘De laan […] met de prachtige bomen doet statig aan en geeft veel sfeer en karakter, extra ondersteund door de vooroorlogse
bouw […].’

Citaat 4.1d:
‘De Groenestraatkerk geeft weer een monumentaal karakter aan de straat. Dit wordt nog eens versterkt door de bomen om en
achter de kerk. Het hoort echt bij dit straatbeeld’.

Citaat 4.1e:
‘Het bedrijventerrein ernaast heeft van zichzelf nog iets karakter,m.n. door de bomenrij die ervoor is geplaatst.’

84

karakter krijgt en een andere deelnemer schrijft enthousiast over de
combinatie van groen en bebouwing in de wijk Brakkestein.
Het versterkende effect van groen en bebouwing kan de combinatie
ook meer ‘sfeer’ en ‘karakter’ geven. Zo schrijft een deelnemer over
de goede combinatie van de Groenestraatkerk met de omliggende
bomen, die het monumentaal karakter versterken. En een andere
deelnemer schrijft over bomen die het vooroorlogse karakter van de
huizen versterken (citaat 4.1c/d/e).
Te weinig groen
Ondanks deze positieve voorbeelden van de goede combinatie tussen
groen en bebouwing, benadrukken deelnemers echter soms ook
dat er juist te weinig groen is rondom bebouwing. Dit lijkt soms
(volgens de deelnemers onterecht!) niet samen te kunnen gaan. De
Dobbelman bebouwing zelf wordt bijvoorbeeld door een deelnemer
als positief ervaren, maar dit wordt teniet gedaan door het ‘gebrek
aan groenbeleving’ en ‘teveel steen’. En een andere deelnemer
schrijft over een ‘saaier en troostelozer beeld’ in de Marterstraat
(citaat 4.1f).

(

Citaat 4.1f:
‘Het stukje Marterstraat naar de groene straat geeft aan het eerste stuk nog een
voortzetting van de sfeer van de Hindestraat, met 30 jaren woningen en veel groen
in de tuinen, maar het laatste stuk een saaier en troostelozer beeld met bedrijven
aan weerszijden. De gebouwen hebben een wat “blokkerig” karakter, in combinatie
met weinig groen (bomen).’
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Citaat 4.2a:
‘Tegenover deze huizen zijn nieuwe appartementengebouwen gekomen met een parkeergarage onder de flats en in een mooi
glooiend terrein. Een goed voorbeeld van hoe ik denk dat het overal zou moeten.’

Citaat 4.2b:
‘[…] soms fiets ik hier aan de overkant van het Julianapark aan de Heyendaalse weg gewoon doorheen. Omdat ik geprobeerd
heb deze verbouwing te volgen. Alleen de voorgevels bleven staan, de rest is geheel nieuw. Vind ik zo mooi gedaan, kostbaar dat
zal wel. Maar ik kan hier wel van genieten.’

Citaat 4.2c:
‘Ook het Limos-terrein is één van mijn favorieten. Het is één van de weinige grote open ruimten in Nijmegen Oost. Er groeien
weinig bomen waardoor het open karakter echt beleefd wordt. In combinatie met de moderne en historische architectuur van de
appartementen heeft het gebied veel kwaliteit.’
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4.2 nieuwbouw
Over nieuwbouw situaties hebben deelnemers uiteenlopende
meningen. Aangezien zij nieuwbouw niet heel vaak beschrijven en
daarnaast allemaal een ander (soort) gebied/gebouw benoemen
kan er (vooralsnog) geen duidelijk beeld geschetst worden waar de
deelnemers positief over zijn en waar ze minder over te spreken zijn
wat betreft de nieuwbouw (al dan niet in combinatie met groen). Om
een indruk te geven toch enkele positieve en negatieve reacties over
de nieuwbouwprojecten.
Deelnemers zijn onder andere positief over plan ‘Hatert’, waar oude
woningen worden gerenoveerd en de Heyendaalseweg waar woningen
verbouwd zijn, met behoud van de voorgevels zijn blijven staan.
Ook het Limos-terrein wordt gewaardeerd en door een deelnemer
bestempeld als ‘een van de weinig grote open ruimten in Nijmegen’.
Nieuwbouw gebieden of gebouwen waar deelnemers minder tevreden
over zijn betreffen onder meer een ‘verschrikkelijk groot nieuw
gebouw dat overal boven het Goffert uittorent’ (citaat 4.2d).

Citaat 4.2d:
‘Dan vervolg ik de weg om af te slaan naar de Neerbosscheweg. Maar voor ik naar
rechts afbuig, erger ik me weer verschrikkelijk aan dat grote nieuwe gebouw dat
er onlangs is neergezet. Ik vond het afschuwelijk en ik vind het nog steeds. In het
Goffertpark kan je het op veel plaatsen er boven uit zien torenen. Het gebrek aan
groen hier is afschuwelijk, en datgene wat er staat kan het niet compenseren. Van
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Citaat 5a:
‘Het is onbegrijpelijk dat Nijmegen zoveel bomen kappen wil onder het mom van ‘te oud, ziek, veiligheid’. Helaas geldt dit niet
voor alle te rooien bomen weten wij.’

Citaat 5b:
‘Helaas is nu het besluit gevallen dat die hele rijen gerooid worden o.m. wegens de overlast die de rupsjes veroorzaken op enkele
balkons van flatwoningen en omdat ze te oud zouden zijn (!?)’

Citaat 5c:
‘Ik erger me aan de opkomst van ‘laagwaardig groen’. Zo is ook op de Opaalstraat een rijke bomen/struiken/waterpartij
verdwenen en zien we nu een park met vooral gras en lage struikjes. Ruimte is leuk, maar met natuur heeft het niets te maken.’
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5. aanleg & beheer
Veel is door deelnemers geschreven over het onderhoud en beheer
van het groen. Het gaat hier zowel om onderhoud dat door de
gemeente uitgevoerd wordt als onderhoud door particulieren zelf.
Hoewel er ook positieve verhalen over de werkzaamheden van de
gemeente genoemd worden als het gaat om onderhoud en beheer
van de openbare groenvoorzieningen, hebben de meeste deelnemers
hier overwegend vervelende ervaringen mee. Volgens hen doet de
gemeente lang niet altijd wat ze volgens hen zou moeten doen om
‘kwalitatief hoogwaardig’ groen te behouden c.q. te ontwikkelen.
Rooien op verkeerde gronden
Sommige deelnemers zetten (letterlijk) hun vraagtekens bij de
redenen die de gemeente aandraagt om het kappen van bomen te
rechtvaardigheden. Uit de citaten valt af te leiden dat ze twijfelen aan
de kunde en geloofwaardigheid van de gemeente. De manier waarop
deelnemers schrijven over beslissingen van de gemeente, laat zien dat
dit de deelnemers erg frustreert (citaat 5a/b).
Laagwaardig groen
Het valt op dat deelnemers zich niet alleen ergeren aan het weghalen
van groen (met name het rooien van bomen), maar dat zij ook de
keuzes van de gemeente wat betreft het soort groen niet altijd kunnen
waarderen. De term ‘laagwaardig groen’ wordt gebruikt om deze
ergernis en onrust van de deelnemers treffend te omschrijven (citaat
5c).

‘Ik besef dat dit ook niet
overal kan, het blijft
onderhoudsgevoelig, dus
kost het geld.’

De citaten maken duidelijk dat het de deelnemers niet alleen gaat om
de kwantiteit aan groen (hoe meer hoe beter), maar dat zij juist ook
de kwaliteit van het groen hoog willen houden.
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Citaat 5d:
‘Als ik verder wandel door de Aldenhof kom ik op de Groene Long. Het groen dat onze wijk in twee stukken deelt. Ook hier zie
je -ondanks dat het park mooi is- enige verloedering optreden. Graffito op de muren, en rommelige omgeving.’

Citaat 5e:
‘De op verzoek geplaatste bloembak inde Van Dulckenstraat. Beetje boos word ik er nog van, ja maak het dan af, het is nu een
prullenbak geworden.’

Citaat 5f:
‘Onderweg […] passeer ik het parkje […] dat vorig jaar is aangelegd. Met medelijden bekijk ik de uit de kluit gewassen
grassprieten die voor bomen moeten doorgaan. Vorig jaar geplant en nooit gewaterd in de droogte.’
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Verloedering
Deelnemers ergeren zich ook aan vervuiling van groene plekken,
waardoor ‘verloedering optreedt’, zoals bijvoorbeeld zwerfafval in
een groene omgeving of graffiti op omliggende objecten. Zowel de
gemeente als medebewoners worden hierop aangekeken door de
deelnemers. Deelnemers die zich kennelijk niet betrokken voelen
bij het groen in hun omgeving en een ‘rotzooi’ van hun tuin maken
vallen ook onder deze categorie (citaat 5d/e/g).

Citaat 5g:
‘Helaas moet ik constateren. dat een deel van de bewoners het niet zo nauw neemt
met hun woonomgeving. Zij maken een rotzooi van hun tuin. Dan heb je toch
totaal geen respect voor je omgeving!?’

Verkeerd onderhoud
Meerdere deelnemers geven voorbeelden van situaties waarin de
gemeente het groen niet of niet op de juiste manier onderhoudt. Dit
is duidelijk een doorn in het oog voor de deelnemers, zij storen zich
hier aan. Het onbegrip van de deelnemers over hoe de gemeente het
groen onderhoud vindt duidelijk zijn weerklank in de beschrijvingen
van de deelnemers. Zij storen zich bijvoorbeeld aan het ‘rigoureus
blijven snoeien in de uiterwaarden’, ergens ‘zonder pardon de
grasmaaier overheen halen’ en een boom ‘zonder onder beplanting,
zo kaal, zo doods’. Ook een leggeschoffelde bloembak en slecht
gewaterde bomen maken onderdeel uit van de ergernissen onder
deelnemers als het gaat om het verkeerd onderhouden van het groen
(citaat 5f/h).
Betrokkenheid bewoners
De betrokkenheid van de bewoners bij het onderhoud en beheer
van het groen blijkt uit de initiatieven van buurtbewoners om het
groen te onderhouden. Deze initiatieven worden lovend beschreven
in de dagboekjes. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal bewoners
die gezamenlijk ‘het bijzondere speelpark het Veldje’ beheren, in
samenspraak en overleg met de gemeente. Een andere deelnemer
schrijft vol trots over een mooie wilde tuin van een instelling, die
wordt bijgehouden door een van de bewoners en waar mensen uit de
buurt vaak naar kijken.
Ook bewoners die gezamenlijk beplanting uitzoeken, deze planten

Citaat 5h:
‘De bloembak is ondanks de aangegeven bloemtegel toch bijna volledig leeg
geschoffeld. Treurig voel ik me.’
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Citaat 5i:
‘Ik passeer de Museum Kamstraat die opnieuw van laanbeplanting voorzien is. De bomen zijn in samenspraak met de bewoners
uitgekozen en geven als ze bloeien een rozige waas aan deze straat. Evenals in andere straten wordt vaak de boomspiegel door
enthousiaste bewoners als een extra tuintje ingericht. Uit dit soort initiatieven kan men opmaken dat ondanks de prachtige
omgeving er meer behoefte aan openbaar groen is dan de 3% die er nu in Nijmegen Oost is.’
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en onderhouden in Nijmegen Oost wordt beschreven (citaat 5i).
Met behulp van dergelijke initiatieven lijken de bewoners het in
hun ogen ‘wanbeleid’ van de gemeente te willen compenseren.
Naast de toegevoegde waarde van deze initiatieven voor het groen,
zullen deze initiatieven ook een toenemende sociale cohesie tussen
buurtbewoners opleveren, door het sociale aspect dat onlosmakelijk
verbonden is met deze initiatieven.
Ook het onderhoud van particulier groen van de bewoners zelf blijft
niet onopgemerkt door de deelnemers. Ze prijzen de omwonenden
die in hun ogen goed voor het groen zorgen. Hieruit blijkt
wederom dat niet alleen het gemeentelijk groen belangrijk is voor
de deelnemers, maar dat ook het ‘particulier groen’ een toegevoegde
waarde heeft in de groenbeleving van de deelnemers (citaat 51/j).

Citaat 5j:
‘[…] Komen door de “Hatersehei”. Het valt mij op, dat, ook al zijn dit niet
allemaal dure huizen, men door goed onderhoud van huizen en tuinen alsmede de
aanwezigheid van bomen deze straten er vriendelijk uitzien.’

Citaat 5k:
‘[…] de Hatertseveldweg in. Niet echt mooi, maar de meeste aanwonenden doen
hun best de voortuintjes netjes te houden.’
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Citaat 6.1a:
‘[…] Toch staat het anno 2009 opnieuw onder druk, vanwege bouwplannen in
een aangrenzende straat. Het lijkt wel of een groengebied nooit rust mag krijgen
[…].´

Citaat 6.1d:
´Het voetbalveldje. Geweldig. Van dat lekkere gebruiksgroen voor de kids.
Daarachter akkerland waar de bypass van de Waal komt te lopen. Met de nodige
of vele twijfels zie ik het veranderen […] Er verdwijnt een grote akker waar maïs of
suikerbiet of tarwe op groeit. Jammer.´

Citaat 6.1b:
´Nu Anno 2009 zijn er plannen om het stadion een ‘tweede ring’ te geven. […].
Hiervoor moeten tientallen forse bomen gekapt worden. En wat te denken van de
enorme toename van verkeer en parkeerplaatsen. Ik denk dat deze bedrijvigheid
thuishoort buiten de stad.´

Citaat 6.1e:
´Met angst en beven worden de plannen van de gemeente gevolgd om i.p.v. de
school die met de achterkant grenst aan het groen achter onze flat hoogbouw en
parkeergarages te bouwen als straks de nieuwe basisschool in het Willemskwartier
klaar is.´

Citaat 6.1c:
´De Hatertseweg, voorheen groene stad, is nu onder reconstructie. De mooie
bomen zijn gerooid. Zullen ook wel van die zielige sprieten voor terug komen.´

Citaat 6.1f:
´De belofte dat er bomen voor terug komen vergoed wel iets, maar hoe lang duurt
het voordat die jonge boompjes weer kenmerkende objecten zijn.´
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6. toekomstperspectief
In de dagboekjes worden vaak toekomstperspectieven voor het
groen aangehaald. Dit kan zowel gaan om een positief als negatief
toekomstbeeld. Deze positieve en negatieve punten kunnen opgevat
worden als kansen c.q. bedreigingen voor de ontwikkeling van het
groen.

6.1 bedreigingen
Over de toekomstige gemeentelijke plannen zijn de meeste
deelnemers niet te spreken. Zo maken ze zich zorgen over het groen
dat moet wijken voor de nieuwe (bouw)plannen van de gemeente,
wat volgens hen een bedreiging voor het behoud van het groen zal
vormen. Een deelnemer vertelt bijvoorbeeld over een wijkparkje
dat onder druk staat vanwege nieuwbouwplannen en een andere
deelnemer ziet de toekomst angstig tegemoet als het gaat om de
uitbreidingsplannen van het station. Ook de plannen over de
bypass van Waal worden met de nodige zorgen gevolgd en weer een
andere deelnemer volgt “met angst en beven” de hoogbouwplannen
waarvoor een school moet wijken (citaat a/b/d/e).
Deelnemers maken zich ook zorgen over ‘verkeerde plannen’ van
de gemeente wat betreft onderhoud en beheer van het groen in de
toekomst. Net als we hebben gezien bij het onderdeel ‘onderhoud
en beheer’, waar het ging om het huidige onderhoud en beheer,
maken deelnemers zich ook zorgen over de toekomstige plannen die
de gemeente heeft. Het gaat hier zowel om verontrusting over het
soort groen dat de gemeente wil plaatsen als de angst of er überhaupt
groen terug zal komen op plaatsen waar gerooid wordt (citaat 6.1c).

‘Het lijkt wel of een
groengebied nooit rust
mag krijgen.’
De citaten geven aan dat ook hier weer indirect de term ‘laagwaardig
groen’ gebruikt wordt om aan te geven dat het niet alleen gaat om
minder groen, maar ook om het soort groen. Hoewel de gemeente
soms wel plannen heeft om ‘vervangend groen’ te plaatsen op
plekken waar gerooid wordt, vrezen deelnemers dat het (te) lang
duurt voordat deze jonge aanplant dezelfde kwaliteit heeft als het
gerooide groen (citaat 6.1f).
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Citaat 6.2a:´
De Prins Mauritssingel/(Griftdijk Zuid) wordt op dit moment ook opgeknapt tot een boulevard. Als dit klaar is wordt het vast
een zeer plezierige toegang tot de stad. Aan de linkerkant ook nog eens versterkt door een eco-wijk en Park Lingezege. Een
prettig vooruitzicht voor de toekomst.´

Citaat 6.2b:
´We hebben het verzoek ingediend om hier een vogeleiland van te maken. Het zal verder verwilderen nadat er enkele lage
struiken en (uitheemse) bomen die hier wild zijn gaan groeien verwijderd zijn. Enkele karakteristieke bomen blijven staan.´

Citaat 6.2c:
´[…] Ook het Julianapark. Dit zou de Gemeente Nijmegen meer moeten doen. Wilde planten, ik zie bloeiende aster,
geraniums.[…] dit in het openbaar groen doet je bloed toch sneller stromen.´
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6.2 kansen
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden over de toekomst terug te
vinden in de dagboekjes van de deelnemers. Hoewel het niet vaak
voorkomt, benoemen sommigen de nieuwe plannen van de gemeente
en zien de uitwerking van deze plannen positief tegemoet. Enkele
voorbeelden van de realisatie van plannen waar deelnemers naar
uitkijken zijn de boulevard op de Prins Mauritssingel/Griftdijk Zuid,
en het nieuwe station (dit in tegenstelling tot een andere deelnemer,
die hier juist ‘angstig’ voor is) (citaat 6.2a).
Echter zijn de ‘kansen voor de toekomst’ die deelnemers zien voor
het merendeel gebaseerd op actief meedenken en ontwikkelen
van plannen door bewoners zelf in plaats van door de gemeente
geïnitieerde plannen. Zij zien zelf mogelijkheden voor de toekomst
van bepaalde gebieden en hebben actie ondernomen om deze
ideeën in praktijk te brengen. Hieruit blijkt wederom de enorme
betrokkenheid van de bewoners bij de plannen voor hun omgeving
die plannen aandragen om de ideeën te verwezenlijken (citaat 6.2b).

‘Dit zou de Gemeente
Nijmegen meer moeten.’

Er worden ook suggesties gegeven hoe het beter zou kunnen. Hoewel
deze suggesties wellicht bedoeld zijn om kritische kanttekeningen te
zetten bij het huidige (aanleg en beheer van) het groen, kunnen deze
suggesties ook geïnterpreteerd worden als kansen voor de toekomst.
Zo gebruikt een deelnemer het Julianapark met diverse wilde planten
als voorbeeld voor hoe het volgens hem of haar wel zou moeten
(citaat 6.2c).
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Conclusie
De inhoudelijke conclusie van het onderzoek naar de groenbeleving
van bewoners in Nijmegen is gevat in ‘De Groenbeleving van
Nijmegenaren in 12 punten’.
De twaalf punten onderbouwen de stelling, dat groen het leven in
Nijmegen mooier maakt. En geven richting aan beleid en uitvoering
van groen in de buitenruimte, bij beleidsmakers en bewoners. Het
is de winst die het participatieve karakter van het onderzoek heeft
opgeleverd. Uit bijeenkomsten is gebleken dat het bewustzijn over
de specifieke kwaliteiten van groen bij de deelnemers is gegroeid en
dat het bewoners elkaars ideeën en gevoelens herkennen. Daarmee
is het draagvlak voor een gezamenlijke groenvisie toegenomen. De
veronderstelling werd bewaarheid, dat kwalitatief onderzoek een
goede methodiek zou zijn om groenbeleving in kaart te brengen.

De twaalf punten van de groenbeleving van Nijmegenaren zijn
onderscheiden, elkaar aanvullende aandachtspunten. Per locatie
zullen steeds andere punten meer of minder relevant zijn. Het
onderscheid in de 12 punten helpt om inzichtelijk te maken waar
het in specifieke situaties op aan komt, welke waarden beschermd
moeten worden en welke kansen er liggen. Bij de argumentatie
zullen de gedetailleerde uitkomsten van het onderzoek behulpzaam
zijn. Zowel beleidsmakers als bewoners zullen aan de hand van ‘De
Groenbeleving van Nijmegenaren in 12 punten’ in staat zijn, keuzes
in de ruimtelijke inrichting te nuanceren en bij te stellen, zodat de
stedelijke buitenruimte steeds beter invulling geeft aan de behoefte
aan een mooier leven voor de Nijmegenaren.

Ook de keuze om in het onderzoek tekst, beeld en kaartmateriaal
te betrekken bleek een gelukkige keuze. De tekstanalyse is door de
beeldanalyse aangescherpt en verrijkt. Het kaartmateriaal heeft
zichtbaar gemaakt hoezeer Nijmegenaren specifieke routes gebruiken
vanwege hun groene karakter. Het toont voorts, waar zich gebieden
bevinden waar met name het verblijf en het wonen in het groen
dominant zijn en aandacht verdienen. De teksten in de dagboeken
blijken uitstekend geschikt om de gevoelswaarden te analyseren.
Daarmee rukt gevoelswaarde naar het middelpunt en is het centrale
onderwerp van ‘De Groenbeleving van Nijmegenaren in 12 punten’.
De keuze voor de methodiek van het ‘dagboek van buiten’ bleek
tenslotte geschikt vanwege het open, exploratieve karakter. Proces en
inhoud blijken hierbij gebaat. Achter de samenvatting in 12 punten
gaat een diversiteit van beschrijvingen schuil. Uit het onderzoek
blijkt dat de dagboekbeschrijvingen verschillend zijn in detaillering
en diepgang, maar de aandacht voor inhoudelijke thema’s homogeen
is.
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