
Groen in Brabantse steden 

 
In november 2014 is er in uw gemeente een 

onderzoek gedaan naar Groen in Brabantse 

steden. Het onderzoek is via het burgerpanel of 

digipanel verspreid. Misschien heeft u er aan 

meegedaan. 

  

In deze flyer vindt u: 

 

1. een beknopte toelichting bij de achter-

grond van het onderzoek 

2. wat interessante cijfers over de respons 

op de vragenlijst van november  

3. een aantal eerste opvallende bevindingen 

4. antwoorden en reacties op veelgemaakte 

opmerkingen 

5. informatie over het vervolg van dit 

onderzoek 

 

In 2015 wordt aan de wetenschappelijke analyse 

gewerkt. Daarmee is over veel meer details wat te 

zeggen. Zover zijn we nu nog niet; nu is het tijd 

voor de eerste bevindingen. 

  

Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling 

nog vragen hebben, mailt u dan gerust naar: 

r.p.dongen@tue.nl 

Met vriendelijke groet, 

Robert van Dongen 

februari 2015 

1. Achtergrond en doel  

van het onderzoek 
 

Het onderzoek is onderdeel van een groter 

onderzoek naar hoe we straatgroen in steden 

beter kunnen aanleggen. 

 

Het blijkt namelijk dat mensen zich in het 

algemeen fijner voelen in een groene omgeving. In 

steden is er echter vaak een grote druk op groene 

gebieden. We willen overal kunnen komen. We 

willen de auto in de buurt van ons huis kunnen 

parkeren. We willen dat er een goede riolering ligt. 

We willen een mooi ruim huis, voor een betaalbare 

prijs. En we willen liever niet teveel belasting 

betalen. 

 

Als we het groen in een woonstraat slimmer 

kunnen aanleggen, dan kunnen we de positieve 

effecten van groen beter combineren met al onze 

andere wensen. 

 

Het is dan wel belangrijk om te weten hoe het 

groen in onze steden dat ontspannende gevoel 

geeft. Dat is voor bossen en parken al vaker 

onderzocht, maar voor groen in de straat nog niet. 

 

Dit onderzoek wil daarom achterhalen welke 

groene straatinrichting de stedeling het meest 

ontspannende effect geeft. 

 

2. Respons in cijfers 

  
 

Gemiddeld 1/3 van de mensen die uitgenodigd 

werden heeft de vragenlijst volledig ingevuld. 

 

Dit heeft het volgende opgeleverd: 

 

• 5026 ingevulde vragenlijsten 

 

• 35.000 gemaakte routekeuzes 

 

• 40.000 beoordeelde straatinrichtingen 
 

Deze geweldige aantallen overtreffen de 

verwachtingen. Grote dank voor iedereen die mee 

heeft gedaan! Hiermee kunnen we heel veel 

achterhalen. 
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3. Eerste bevindingen 

 
 

Uit een eerste analyse blijkt het volgende: 

 

• De straat zonder groen werd het minst 

gekozen. 

 

• De meest gekozen straat ziet u hieronder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus grote bomen, veel bloemen en een beetje 

klimplanten. 

 

• De best beoordeelde straat is hetzelfde, maar 

dan met meer klimplanten aan de muren. 

 

• Over het algemeen vindt men meer groen 

meer rustgevend. Er lijkt wel een maximum te 

zijn; op een bepaald moment kan het ‘teveel’ 

worden. 

 

• Veel mensen gaven als opmerking mee dat 

groen in de stad een goed, belangrijk en 

interessant onderwerp is. 

4. Reactie op veelgemaakte 

opmerkingen 
 

Aan het eind van de vragenlijst was er ruimte om 

aanvullende opmerkingen te maken. Hier een 

korte reactie op de meest voorkomende. 

 

• “Het is een saaie, hoekige, eentonige straat 

zonder voortuinen, auto’s, mensen” 
Daar is bewust voor gekozen. De straat moest zo neutraal 

mogelijk zijn, zodat de keuzes die mensen maken en de 

beoordelingen die zij geven zo veel mogelijk alleen over de 

groene inrichting gaan. Dat betekent inderdaad ook dat het 

niet heel realistisch is. Daarom gaat een vervolgonderzoek de 

resultaten testen in een echte omgeving. 

 

• “Onderhoud en straatvuil spelen ook mee” 
Onderzoek laat zien dat dat zelfs een heel grote invloed heeft. 

Juist daarom is het weggelaten, zodat het, net als hierboven, 

zo veel mogelijk alleen over de groene inrichting gaat. 

 

• “Groen in de straat roept ook irritaties op, 

over hondenpoep, bladval, schaduw” 
Ook helemaal waar. Om dit effect er uit te filteren hebben we 

mensen gevraagd zich voor te stellen dat dit een straat is waar 

ze door heen lopen; niet waar ze wonen. Weer met de zelfde 

reden als hiervoor. 

Verder is dit een goed onderwerp voor vervolgonderzoek: hoe 

kunnen we de negatieve effecten van groen in de straat zo 

goed mogelijk voorkomen?  

 

• “De straten leken heel erg op elkaar” 
Iedereen die deelnam aan het onderzoek heeft 8 verschillende 

groene inrichtingen gezien uit een totale set van 280. Het kan 

zijn dat de willekeurig door de computer gekozen inrichtingen 

in sommige gevallen erg op elkaar leken. Dat kon zo 

gebeuren. Het goede nieuws is dat dat voor het onderzoek 

juist heel interessante verschillen zijn.  

5. Vervolgonderzoek 

 
  

Het online onderzoek naar groen in Brabantse 

steden is de eerste stap in een groter onderzoek.  

 

Het vervolgonderzoek zal zich richten op: 

- een realistischer omgeving 

- de reactie van het menselijk lichaam 

- negatieve effecten van groene straatinrichting 

- fietsroutekeuzes in relatie tot groene inrichting 

 

 


