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Samenvatting 

De afdelingen Stadsbeheer en Stadstoezicht van de gemeente Groningen 

willen graag weten wat de mening van de inwoners van de gemeente 

Groningen is over het Noorderplantsoen. Daarom heeft de afdeling 

Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen (OIS 

Groningen) het Inwonerspanel en het Jongerenpanel een vragenlijst 

voorgelegd over het Noorderplantsoen. We vroegen onder meer in hoeverre 

de panelleden tevreden zijn over het Noorderplantsoen? Hoe vaak bezoeken 

ze het Noorderplantsoen? Ervaren ze overlast in het Noorderplantsoen? In 

totaal 5.200 leden van het Jongeren- en het Inwonerspanel hebben de 

vragenlijst over het Noorderplantsoen ingevuld.  

Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat ze op de fiets naar het 

Noorderplantsoen gaan. Het Noorderplantsoen wordt het meest bezocht door 

respondenten die in de buurt van het Noorderplantsoen wonen. Ook zijn er 

veel respondenten die op doorreis door het plantsoen komen. Daarnaast 

komen veel respondenten naar het park om te wandelen of voor festivals of 

evenementen (Noorderzon) of voor de horeca in of bij het plantsoen.  

Veel respondenten vinden de belangrijkste functie van het Noorderplantsoen 

die van recreatiegebied en rustgebied. Respondenten die in een straat 

grenzend aan het Noorderplantsoen wonen vinden de functie als rustgebied 

belangrijker dan de overige respondenten die niet direct aan het plantsoen 

wonen.  

Van overlast heeft ruim driekwart van de respondenten nooit last. De 

respondenten die aangeven wel overlast te hebben vanuit het 

Noorderplantsoen noemen vooral de overlast van rommel, geluidsoverlast, 

rookoverlast en overlast van andere bezoekers van het park.   

 

 

Respondenten die lid zijn van het Jongerenpanel geven vaker dan 

respondenten van het inwonerspanel aan last te hebben van gedrag van 

medebezoekers. Omwonenden van het Noorderplantsoen ervaren vaker dan 

andere respondenten geluids- en rookoverlast (van barbecueën) vanuit het 

Noorderplantsoen.   

Ruim driekwart van de respondenten voelt zich nooit onveilig in het 

Noorderplantsoen. De respondenten die zich weleens onveilig voelen geven 

aan dat dit vooral ’s avonds in het donker gebeurt. Ze voelen zich onveilig 

door groepen mensen die dan in het park rondhangen. Dit speelt vooral voor 

respondenten van het Jongerenpanel.  

In totaal 93 procent van de respondenten is (zeer) tevreden over het 

Noorderplantsoen. Over het onderhoud en de toegankelijkheid is ruim 80 

procent (zeer) tevreden. De combinatie van rust en natuur wordt erg 

gewaardeerd. Respondenten zijn blij met het park, met de natuur, de rust in 

het park en de locatie nabij het centrum van de stad.  

Niettemin wordt er ook overlast ervaren. Een aantal respondenten geeft aan 

dat het park (vooral in de zomer) te druk is. Veel respondenten die in een straat 

wonen die grenst aan het Noorderplantsoen geven aan last te hebben van 

geluids- en rookoverlast. De hoeveelheid afval wordt benoemd, de 

onveiligheid die vooral ’s avonds in het donker wordt ervaren door overlast 

gevende groepen in het park en ook de verkeersdrukte wordt veel genoemd.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  

De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen 

(OIS Groningen) heeft in 2015 een onderzoek naar het Noorderplantsoen 

uitgevoerd. Vier jaar later willen de afdelingen Stadsbeheer en Stadstoezicht 

van de gemeente Groningen graag weer weten wat de mening is van het 

Inwonerspanel en het Jongerenpanel over het Noorderplantsoen.  

Het Noorderplantsoen is een park dichtbij de binnenstad van Groningen, 

omsloten door de Oranjewijk, Noorderplantsoenbuurt en Hortusbuurt. Het 

park ligt op de plaats waar in de 17e eeuw de verdedigingswallen van de stad 

werden gebouwd en is geopend in 1880. De grachten zijn vervangen door vier 

vijvers en op de plaats waar de wallen stonden, ligt nu een park in Engelse stijl 

met hoogteverschillen. Het Noorderplantsoen is in 1971 in zijn geheel 

aangewezen als rijksmonument. Ook het paviljoen en de muziekkoepel 

worden beschermd als rijksmonument. 1 

 

1.2 Doel van het onderzoek  

In oktober 2019 heeft OIS Groningen de leden van het Inwoners- en het 

Jongerenpanel ‘Groningen Gehoord’ een uitnodiging gestuurd om de 

vragenlijst over het Noorderplantsoen in te vullen. De afdelingen Stadsbeheer 

en Stadstoezicht van de gemeente Groningen willen weten wat de mening en 

ervaringen van panelleden over het Noorderplantsoen zijn.  

 

 

 

Het gaat dan om vragen zoals: in hoeverre zijn bezoekers van het 

Noorderplantsoen tevreden over het Noorderplantsoen? Hoe vaak bezoeken 

ze het Noorderplantsoen? Ervaren ze overlast in het Noorderplantsoen?  

1.3 Opzet van het onderzoek 

We hebben de enquête voorgelegd aan het Inwonerspanel en het 

Jongerenpanel. Deze panels bestaan uit een grote groep inwoners van de 

gemeente Groningen die hun mailadres hebben gegeven om mee te werken 

aan internetonderzoek van OIS. In de vragenlijst hebben we naast gesloten 

ook open vragen gesteld. Alle antwoorden op de open vragen en de 

toelichtingen zijn in een apart document aan de opdrachtgever verstrekt. 

Met ruim 8.900 leden geven het Inwonerspanel, voor inwoners vanaf 24 jaar en het 

Jongerenpanel, voor inwoners van 12 tot 24 jaar, (ruim 750 leden) een adequaat 

beeld van de mening van inwoners van de gemeente. Wel moet worden opgemerkt 

dat voor beide panels geen aselecte steekproef van alle bewoners is getrokken. Elke 

inwoner kan lid worden van onze panels. Het gevolg is dat sommige groepen 

inwoners zijn oververtegenwoordigd en anderen ondervertegenwoordigd. Dit 

neemt niet weg dat beide panels zeer bruikbare instrumenten zijn om in korte tijd 

de mening van een aanzienlijke groep inwoners van de gemeente Groningen te 

peilen. 

                                                      

 

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderplantsoen 
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2. Noorderplantsoen  

2.1 Respons en achtergrond 

In totaal hebben 255 leden van het Jongerenpanel en 4.770 leden van het 

Inwonerspanel de enquête (gedeeltelijk) beantwoord. Sommige vragen zijn 

niet door alle respondenten beantwoord en daardoor verschilt het aantal 

respondenten per vraag. Van alle respondenten geeft 5 procent (247 

respondenten) aan in een straat te wonen die grenst aan het 

Noorderplantsoen.  

 

 

2.2 Bezoek van het Noorderplantsoen 

We hebben aan respondenten gevraagd hoe vaak ze het Noorderplantsoen 

bezoeken. Een doorreis door het Noorderplantsoen geldt hierbij ook als een 

bezoek. In totaal bijna 40 procent geeft aan het Noorderplantsoen in ieder 

geval wekelijks (iedere dag, een paar keer per week of ongeveer één keer per 

week) te bezoeken. We zien hiernaast dat ruim 80 procent van de 

omwonenden (wonend aan een straat die grenst aan het Noorderplantsoen) 

het Noorderplantsoen iedere dag of een paar keer per week bezoeken. Ook 

zien we dat respondenten van het Jongerenpanel het Noorderplantsoen vaker 

bezoeken dan respondenten van het Inwonerspanel.  

 

 

 

 

Hoe vaak bezoekt u het Noorderplantsoen? (Niet omwonenden en omwonenden) 

 

 

Hoe vaak bezoekt u het Noorderplantsoen? (Inwonerspanel en Jongerenpanel) 
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Bijna 80 procent van de respondenten geeft aan op de fiets naar het 

Noorderplantsoen te komen, een groep van 15 procent komt lopend.  

De respondenten die minder dan eens per jaar het Noorderplantsoen 

bezoeken hebben we gevraagd waarom ze dit niet of weinig doen. Bijna 

driekwart geeft aan dat het plantsoen niet in de buurt is. Ongeveer een derde 

geeft aan er geen behoefte aan te hebben om het plantsoen te bezoeken.  

Vervolgens kijken we hoe vaak respondenten het Noorderplantsoen bezoeken 

in relatie tot waar ze wonen. We zien dat respondenten uit de gebieden Oude 

Wijken en het Centrum2 het Noorderplantsoen het meeste bezoeken. 

Respondenten uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer bezoeken het 

Noorderplantsoen het minst vaak. We zien dat bezoekers van het 

Noorderplantsoen meestal op de fiets komen uit omliggende wijken.  

 

 

 

 

 

                                                      

 

2 Oude Wijken De Hoogte, Korrewegwijk, Indische buurt, Professorenbuurt, 

Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, 

Woonschepenhaven / Centrum A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, 

Ebbingekwartier, Westerhaven, Stationsgebied / Haren Glimmen, Haren, Noordlaren 

en Onnen / Ten Boer Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, 

Winneweer, Wittewierum, Woltersum 

Waar woont u en hoe vaak komt u naar het Noorderplantsoen?  
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De respondenten die aangeven het Noorderplantsoen af en toe te bezoeken 

hebben we gevraagd waarvoor ze naar het Noorderplantsoen komen. 

Driekwart geeft aan dat ze het park op doorreis bezoeken. Ruim de helft 

bezoekt het park voor een festival of evenement (Noorderzon). Ruim 40 

procent komt naar het Noorderplantsoen om te wandelen, een kwart voor de 

horeca en wederom een kwart voor de natuur.  

 

Waarvoor komt u? (Omwonenden en regelmatige bezoekers)  

 

Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom niet op tot 100 procent.  

Omwonenden komen vooral in het Noorderplantsoen op doorreis of om te 

wandelen. De regelmatige bezoekers, die niet in een aan het plantsoen 

grenzende straat wonen, komen vooral op doorreis in het Noorderplantsoen. 

Verder valt op dat respondenten uit het Jongerenpanel duidelijk meer dan de 

respondenten uit het Inwonerspanel in het plantsoen komen om te zonnen, 

voor ontspanning of om te picknicken of barbecueën. We zagen eerder al dat 

respondenten van het Jongerenpanel het Noorderplantsoen vaker bezoeken 

dan respondenten van het Inwonerspanel.  

 

Waarvoor komt u? (Inwonerspanel en Jongerenpanel)  

 

Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom niet op tot 100 procent.  
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We hebben de panelleden gevraagd wat ze de belangrijkste functie van het 

Noorderplantsoen vinden. Bijna de helft vindt de functie als recreatiegebied 

het belangrijkste. Een kwart vindt de belangrijkste functie van het 

Noorderplantsoen die van rustgebied. In de figuur hiernaast valt op dat 41 

procent van de omwonenden de belangrijkste functie van het 

Noorderplantsoen een rustgebied vindt, tegenover ongeveer een kwart van 

de overige respondenten.  

Ook zien de respondenten die omwonend zijn het Noorderplantsoen iets 

minder vaak (43%) als recreatiegebied dan de overige respondenten (46% en 

49%). Er zijn weinig verschillen tussen de antwoorden van de respondenten 

van het Inwonerspanel en het Jongerenpanel over de belangrijkste functie van 

het Noorderplantsoen.  

 

 

 

 

Wat vindt u de belangrijkste functie van het Noorderplantsoen?  

 

Wat vindt u de belangrijkste functie van het Noorderplantsoen? 
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2.2 Overlast en veiligheid in het Noorderplantsoen 

We hebben de panelleden gevraagd naar hun ervaringen met (eventuele) 

overlast in het Noorderplantsoen. Ongeveer 80 procent zegt zo goed als nooit 

met overlast in het Noorderplantsoen te maken te hebben gehad.  

Overlast wordt vooral ervaren door de omwonenden van het 

Noorderplantsoen en de respondenten die het Noorderplantsoen vaak 

bezoeken maar niet omwonend zijn.  

Van de omwonenden (247 respondenten) geeft een kwart aan ‘vaak of 

regelmatig’ met overlast te maken te hebben. Wanneer we kijken naar de 

verschillen tussen het Jongeren- en het Inwonerspanel zien we dat 78 procent 

van het Inwonerspanel en 87 procent van het Jongerenpanel zegt (bijna) nooit 

met overlast te maken te hebben. Een groep van 22 procent van het 

Inwonerspanel en dertien procent van het Jongerenpanel zegt soms, 

regelmatig of vaak met overlast in aanraking te komen in het 

Noorderplantsoen.  

We hebben de respondenten die soms, regelmatig of vaak met overlast te 

maken te hebben gevraagd wat voor overlast zij hebben ervaren. Wanneer we 

naar de diverse vormen van overlast kijken zien we dat rommel en losliggend 

afval (66%) het meeste overlast veroorzaakt, gevolgd door geluids- (48%) en 

rookoverlast (33%).  

 

 

 

 

Wat voor soort overlast heeft u het laatste jaar ervaren in het Noorderplantsoen?  

Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom niet op tot 100 procent.  

 

Hoe vaak heeft u te maken met overlast in het Noorderplantsoen? 
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Wanneer we kijken naar de diverse groepen respondenten, zien we een aantal 

verschillen in de ervaren overlast. Ruim de helft van de respondenten die 

grenzend aan het Noorderplantsoen woont heeft het afgelopen jaar 

geluidsoverlast ervaren (67%), overlast van rommel of losliggend afval (66%) 

en rookoverlast (54%). Vooral geluidsoverlast en rookoverlast wordt door de 

omwonenden duidelijk meer ervaren dan door andere respondenten. Dit is 

goed te verklaren, omdat hun woning grenst aan het Noorderplantsoen.  

 

Wat voor soort overlast heeft u het laatste jaar ervaren in het Noorderplantsoen?  

 
Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom niet op tot 100 procent.  

 

We zien een aantal verschillen tussen de ervaren overlast van de respondenten 

van het Inwonerspanel en het Jongerenpanel. Het valt op dat de respondenten 

van het Inwonerspanel vaker aangegeven rookoverlast te hebben dan 

respondenten van het Jongerenpanel. Daarentegen hebben respondenten van 

het Jongerenpanel vaker overlast van vervelend gedrag door medebezoekers 

van het plantsoen.  

 

Wat voor soort overlast heeft u het laatste jaar ervaren in het Noorderplantsoen? 

 

Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom niet op tot 100 procent.  
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Vervolgens hebben we gevraagd of de panelleden zich weleens onveilig 

voelen in het Noorderplantsoen. In totaal 79 procent geeft aan zich (bijna) 

nooit onveilig te voelen. Daar staat tegenover dat 19 procent zich soms 

onveilig voelt. Twee procent (85 respondenten) zegt zich regelmatig of vaak 

onveilig te voelen in het Noorderplantsoen.  

We zien weinig verschillen in de gerapporteerde onveiligheidsgevoelens van 

de omwonenden van het Noorderplantsoen, regelmatige bezoekers en de 

overige respondenten.   

Als we kijken naar de verschillen tussen respondenten van het Inwonerspanel 

en het Jongerenpanel zien we wel verschillen. In totaal 81 procent van de 

respondenten uit het Inwonerspanel voelt zich (bijna) nooit onveilig in het 

Noorderplantsoen, tegenover 55 procent van het Jongerenpanel. De jongere 

respondenten voelen zich duidelijk vaker onveilig.  

In de toelichting geven respondenten aan dat ze zich in het donker niet veilig 

voelen en dat ze het Noorderplantsoen zelfs vermijden in het donker.  

“Maar ik kom er alleen als het licht is.” 

Ook wordt regelmatig genoemd dat er groepen mensen zijn of rondhangen 

in het Noorderplantsoen die ervoor zorgen dat een aantal respondenten zich 

niet veilig voelt.  

“Soms zitten er ongure types, tot nu toe doen ze niks 

maar voelt niet heel prettig.” 

 

 

 

Voelt u zich wel eens onveilig in het Noorderplantsoen? 
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2.3 Tevredenheid over het Noorderplantsoen 

We hebben gevraagd of de panelleden twee positieve en twee negatieve 

punten over het Noorderplantsoen willen noemen.  

Positieve punten zijn er veel genoemd, vaak meer dan de gevraagde twee, wat 

de positieve waardering voor het Noorderplantsoen aangeeft. Respondenten 

zijn positief over het groen, de flora en de fauna in het Noorderplantsoen. 

“Mooi wandelgebied - mooie verdeling water en 

groen.” 

Ook noemden ze de rust in het Noorderplantsoen terwijl het toch in de stad 

en dichtbij het centrum is. Ook noemen respondenten de fietsroute door het 

plantsoen en het feit dat het plantsoen autovrij is als positieve punten.  

“Even een stukje groen tijdens mijn fietstocht door de 

stad (ik fiets dus ook altijd om door het plantsoen).” 

Ook worden de mooie vijvers, de nabijheid bij het centrum en Noorderzon 

genoemd.  

“Park midden in de stad, rust, geen auto's.” 

“Eén van de laatste, grote, oude parken in Groningen. 

Koesteren dus!” 

 

 

 

 

Ook hebben we de respondenten gevraagd om twee negatieve punten over 

het Noorderplantsoen te noemen. Veel respondenten noemen dat ze het 

Noorderplantsoen te druk vinden met allerlei gevolgen voor het verkeer, voor 

het vele afval en voor de rust in het park.  

Ook noemen respondenten dat ze zich er over het algemeen niet veilig voelen 

in het donker, mede omdat er ongure types rondhangen en er bijvoorbeeld in 

drugs wordt gehandeld.  

Enkele respondenten maken opmerkingen over het verkeer, zoals het harde 

rijden door bijvoorbeeld brommers, en de onveilige kruispunten met auto’s. 

Anderen noemen dat de fietsroute veel te druk en onveilig is.  

“De weg die er doorheen loopt mag wat mij betreft wel 

weg. Vaak gedoe daar met verkeer.” 

Sommigen noemen specifiek de drukte in de zomer. Er wordt dan veel 

rondgehangen en veel mensen gaan barbecueën. Dit levert veel geluids- en 

rookoverlast. Ook hier wordt het Noorderzon genoemd. Sommigen 

respondenten binden het festival te druk en te belastend voor het plantsoen.  

“De overbevolking in de zomer.”  

Tot slot wordt genoemd dat er fietsenstallingen en toiletten worden gemist in 

het park en dat de paden drassig of erg modderig zijn bij nat weer.  
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Tot slot hebben we over een aantal specifieke aspecten de tevredenheid over 

het Noorderplantsoen onderzocht. We zien dat een grote groep van 93 

procent (zeer) tevreden is over het Noorderplantsoen over het algemeen. Over 

het onderhoud en de toegankelijkheid van het Noorderplantsoen is de 

tevredenheid minder groot, maar nog steeds ruim driekwart.  

 

“Bijzondere verscheidenheid aan beplanting en bomen, 

mooie wandelpaden, goed onderhouden park, fijn dat 

het storende autoverkeer er destijds uit geweerd is, 

leuke locatie voor Noorderzon, fijne klim-toestellen 

voor kids, thuis voor vleermuizen en andere dieren, 

horeca.” 

 

 

 

In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van het Noorderplantsoen?
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We zien dat de verschillen in waardering tussen de diverse groepen klein zijn. 

Ten opzichte van het Inwonerspanel zijn respondenten van het Jongerenpanel 

iets meer tevreden over het Noorderplantsoen in het algemeen, maar iets 

minder tevreden over het onderhoud en de toegankelijkheid van het 

plantsoen. Er bestaan nagenoeg geen verschillen in waardering tussen 

respondenten die in een straat grenzend aan het Noorderplantsoen wonen en 

de overige respondenten.  

 

In hoeverre bent u tevreden over het Noorderplantsoen/ panels? 

 

 

 

In hoeverre bent u tevreden over het Noorderplantsoen/ omwonenden regelmatige 

bezoekers?  
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