
Groene ruimten in Beijum 

Een op de drie Beijumers gebruikt 
groen elke dag 
 

Bewoners van Beijum maken relatief vaak 
gebruik van het groen in hun wijk:  
 

•   Ruim 80% van de Beijumers komt 
minstens één keer per week in een groene 
ruimte in de wijk, waarvan bijna de helft het 
groen dagelijks gebruikt 
 

•   Slechts een klein deel (4%) van de 
Beijumers komt zelden of nooit in een 
groene ruimte in de wijk 
 

•   Ter vergelijking: in De Wijert-Noord 
gebruikt maar iets meer dan de helft van de 
bewoners het groen minstens één keer per 
week. Een kwart van de bewoners komt 
zelden of nooit in de groene ruimten in De 
Wijert-Noord 
 

Helft Beijumers bezoekt groen langer 
dan een halfuur per keer 
 

Beijumers maken ook relatief lang gebruik 
van de groene ruimten in hun wijk:  
 

•   Ongeveer de helft van de Beijumers geeft 
aan normaal gesproken langer dan een 
halfuur van het groen gebruik te maken 
 

•   Een op de acht Beijumers maakt zelfs 
langer dan een uur gebruik van het groen in 
de wijk 
 

•  Ter vergelijking: driekwart van de 
bewoners van De Wijert-Noord  gebruikt het 
groen niet langer dan een halfuur. Ook het 
aantal mensen dat het groen nooit gebruikt 
ligt in deze wijk hoger (ongeveer een op de 
zes). 

Onderhoud groene ruimten punt van zorg 
 

Een groot deel van de bewoners van Beijum geeft aan niet tevreden te zijn over het 
onderhoud van de groene ruimten in de wijk:  
 

•   Bijna een kwart van de Beijumers is ‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ over de manier 
waarop het groen in Beijum onderhouden wordt. Slechts een op de tien Beijumers is ‘zeer 
tevreden’ over het onderhoud van het groen. 
 

•   De ontevredenheid over het onderhoud hangt in veel gevallen samen met de bezuinigingen 
op onder andere het maaibeleid en het rücksichtslos snoeien en verwijderen van groen. 
 

Opmerkelijk genoeg blijkt uit het onderzoek dat het versoberen van groenonderhoud niet per 
se goedkoper hoeft te zijn: het wekelijks maaien van grasvelden is doorgaans goedkoper dan 
extensief onderhoud (bijvoorbeeld drie maal per jaar). In het laatste geval wordt met grote 
machines gewerkt en moeten diverse maatregelen genomen worden om de ondergrond te 
beschermen. Uiteraard is extensief onderhoud voor de ecologie wel beter. 
 
 

Groene Long en recreatiepark Kardinge meest gebruikte groene ruimten 
 

•   Het groen in Beijum wordt het meest gebruikt voor ‘dagelijkse’ activiteiten: de meest genoemde 
activiteiten zijn wandelen (even een ommetje maken) en fietsen (vaak onderweg van A naar B) 
 

•   Beijumers gebruiken de groene ruimten het minst vaak voor sociale activiteiten (zoals het ontmoeten 
van anderen of deelname aan (sport)activiteiten) 
 

•   De Groene Long (de groenzone centraal in Beijum) en recreatiepark Kardinge worden het meest 
gebruikt, gevolgd door het randgroen langs het Boterdiep en het groen rondom het Spakenpad (nabij 
het Beijumerbos, aan de oostkant van de wijk) 
 

•   Slecht onderhoud van groen en overlast door hondenpoep  zijn de belangrijkste redenen om 
(bepaalde delen van) het groen niet te gebruiken. Daarnaast speelt het gevoel van onveiligheid een rol: 
dit hangt vaak samen met het slecht onderhouden van groene ruimten (dichte begroeiing). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Groene Long 

Te weinig bankjes 
 

•   De aanwezigheid van voldoende zit-
voorzieningen verspreid over de groene ruimten 
in de wijk wordt door de meeste Beijumers 
‘belangrijk’ of ‘heel erg belangrijk’ gevonden 
 

•   Andere voorzieningen die men belangrijk vindt, 
zijn waterpartijen en vrijliggende wandelpaden 
(dus gescheiden van bijvoorbeeld fietspaden) 
 

•   Overigens is het aantal bankjes volgens veel 
Beijumers onder de maat: vooral in de grotere 
groengebieden (Groene Long, Kardinge) stelt men 
het plaatsten van extra bankjes op prijs 
 

 ” 

Grotere binding met de wijk 
 

Het feit dat Beijumers meer en langer gebruik 
maken van het groen in hun wijk wordt niet 
alleen veroorzaakt door de grote beschikbaarheid 
van het groen:  
 

•   In Beijum wonen relatief veel huiseigenaren en 
zijn bewoners relatief honkvast (veel wonen al 
langer dan 10 jaar in Beijum). Dit zorgt vaak voor 
een grotere binding met de buurt en intensiever 
gebruik van de groene ruimten. 
 

•   Veel Beijumers zien het groen als recreatieve 
ruimte en als belangrijke positieve eigenschap 
van de wijk waar ze graag gebruik van maken 

” 
meer bankjes om even uit te rusten  
in deze prachtige omgeving 
 

Bewoner van Beijum 

Hoe vaak maken gebruiken Beijumers het groen 
in de wijk? 

Hoelang maken gebruiken Beijumers het groen 
in de wijk? 
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