
Opbrengst container Let’s Gro Noorderzon inzake 
Noorderplantsoen

Positief

Samenvatting: mooi, groen, ruimte, goed onderhouden, gezellig, autovrij, veilig, bbq-tegels, 
Flinders, honden, vijvers, rust, festival, fietsen, (hard)lopen

 Prachtig park, woon er al 40 jaar
 Vergelijkbaar als bij ons in R’dam. Daar staat het soms wel heel erg blauw van de rook. Maar 

ook hier kun je gezellig een wijntje drinken.
 Wel heel tevreden. Flinders is mooi!
 Blij dat de veiligheidssituatie zo verbeterd is de laatste jaren.
 Houden zoals het is! Laat mensen genieten bij mooi weer, BBQ, biertje > gezellig
 Mooi park. Mooi om hier te zijn!!
 Tis goed zoals het is
 Heerlijk om doorheen te fietsen. Alle ruimte om doorheen te fietsen en te lopen.
 Noorderplantsoen is zomers gezellig, levendig en een leuke plek om te daten.
 Goed onderhouden plantsoen. Goed dat het park autovrij is. Gezellig in de zomer met 

studenten en bbq’s
 Erg tevreden! 
 Helemaal perfect!
 Tevreden zoals het is.
 Leuk festival 1x per jaar (NZ). Autovrij zoals nu is een + punt. Een groene oase van rust.
 Vijvers zijn heel mooi
 Goed zoals het is. 
 BBQ-tegels zijn top. Flinders café is een grote aanwinst. 
 + prima! Geschikt voor zomer bbq, biertje, groen, honden prima, hardlopen, voetballen
 Belangrijk voor inwoners. Natuurlijk belangrijk. Verschillende bomen. Groene long.
 Bbq, gezellig bij mooi weer, gezelligheid. Flinders > top. Lekker groen houden.
 Geweldig park
 Prima zoals het is! ’s Nachts is het ook prima. Goed dat het gebruikt wordt.
 BBQ stenen zijn goed!
 Mooi park. In principe elk wat wils.
 Festival is leuk
 Vijver is mooi
 Het moet blijven zoals het is!
 Leuk, park wordt veel gebruikt
 Mooi, steeds meer lounge plek 
 Geweldig plantsoen. Niets op aan te merken.
 Het is prima zo!
 Honden prima
 Het N-plantsoen is fantastisch
 Mooi park, zowel in de zomer als in de winter
 Eerste keer in het Noorderplantsoen: prachtig!
 Fantastisch. Houden zo
 De schildpadden zijn fantastisch. 
 Groen hart voor iedereen zonder tuin. Heel belangrijk. Houden zoals het is.



 Bbq, pilsje bij mooi weer, groen > mooi. Houden zo!
 Goed onderhouden park, ruimte voor natuur. Goed
 Blij dat het er is. Parel. Multifunctioneel. Autovrij. Voor kinderen > prima
 Huiskamer van Groningen. Leuke mensen die er komen. Sfeer, nooit geen ruzie. Gemoedelijk
 Ruimte om dingen te ondernemen in het plantsoen
 Hartstikke mooi, relaxt
 Prima park!.
 Noorderplantsoen is hartstikke leuk. Goede herinneringen.
 Goed: Jantje weg, Flinders met terras terug
 Veiligheid goed (was slecht)
 Noorderzon houden
 Plantsoen = voor de burgers
 Bbq tegels zijn top!
 Plantsoen is schoon!
 Verder erg tevreden
 Het is goed zoals het is
 Flinders is vooruitgang
 Mooi park, vijver, natuur in de stad
 Plantsoen is veiliger geworden
 Prima park! Mooi als het ontdekt is. 




Negatief

Samenvatting: overlast, geluid, afval, onveiligheid, brommers, bbq’s, studenten, honden, rook

 Geluidsnivo is te fors
 Te veel afval
 Weg met de toenemende platte consumptiecultuur in ’t Noorderplantsoen
 Tegen asociaal gedrag van deel van de hondenbezitters
 De hondenpoep!
 Te weinig toiletten
 Ik voel me soms ’s avonds onveilig in het NP. Daar mag wel wat aan gedaan worden
 Bodemverdichting na Noorderzon is heel slecht. Waterafvoer is zorgpunt.
 Park is geen buurtpark meer
 Te veel overlast: stank, beschadigingen, geluid
 Geen bbq’s meer toestaan! Dit geeft veel rookoverlast. Vernielt het grasveld.
 Veiligheid. Worden mensen overvallen ’s nachts. Meer controle door politie.
 De vijver is niet schoon, moet vaker troep uit vissen.
 Groen predicaat van Noorderzon werkt onvoldoende voor bescherming van boomwortels 

(kastanjeveld)
 ’s avonds voelt het nog wel eens niet veilig
 Zomers een puinzooi door picknickers
 Gezellig, maar teveel troep
 Mensen moeten hun eigen rommel opruimen
 Studenten zetten hun fiets te vaak op het wandelpad waardoor voetgangers op de weg 

moeten lopen
 Het evenwicht tussen gebruikersgroepen dreigt verstoord te worden door de bbq-ers
 Kerklaan scheidt plantsoen teveel in tweeën
 Erg op studenten kinderen
 Teveel bbq’s
 Veel afval in de zomermaanden
 Het bankje van mijn eerste kus is verplaatst
 Iedereen zijn eigen afval laten opruimen
 Brommers, brrrrr en weg ermee!
 Vijvers zouden schoongemaakt moeten worden. En ook er omheen
 Minder auto’s park laten kruisen, meer ruimte voor wandelen
 Geen festival ivm broedseizoen
 Geen loslopende honden! Ivm zwaan. Hondentoilet
 Veel junks, voelt soms onveilig.
 Af en toe rijdt er nog een auto de geslotenverklaring in.
 Basketball veldje in zuidkant is heel scheef.
 Iets te veel lounge plek, geen oplossing
 Zou nog mooier zijn als iedereen zijn troep zou opruimen
 Bordjes u nadert / verlaat groengebied = horizonvervuiling
 Soms nemen wandel en buitenfitness of bootcampclubjes wel erg veel ruimte in
 Veel hondenpoep
 Jammer van de troep zomers






Ideeën / wensen voor toekomst

Samenvatting: afvalbakken, toiletten, meer / minder bbq(-plekken), meer / minder evenementen, 
meer / minder regels , muziek, kraampjes, horeca, bankjes, handhaving, licht

 Honden moeten aangelijnd blijven
 Grotere bakken voor de rommel, vaker legen
 Misschien een voetbalveldje aangezien er alleen een basketball veld is
 Beeldende kunst, kwalitatief goede kunst in het park. Geen picknick tafels. Niet te veel naar 

inwoners luisteren maar experts
 Bootjes in de vijver. Niet veel, maar een paar zou leuk zijn.
 Openbare toiletten. Meer bloemen in het park.
 Waarom gebeurt er niet met de muziekkoepel
 Niet overal honden
 Iedereen moet welkom zijn, het is de stad!
 Idee: parkieten!
 Weinig reguleren. Hopen op goed fatsoen.
 Geen verdere horeca
 Meer BBQ-plekken
 Meer horeca
 Meer parkeermogelijkheden!
 De vijvers geschikt maken voor de amfibieën en de goede slaapplaatsen voor de vleermuizen.

De mooie nestkastjes voor de vogels en de vleermuizen en de insectenkastjes zoals de wilde 
bijen en vlinders en kevers

 Meer prullenbakken!
 Meer prullenbakken!
 Bbq-verbod zoals in het Vondelpark
 Kraampjes met eten en drinken
 Kiosk / koffietentje, iets om soms wat te drinken te halen
 Niet nog meer horeca en speeltoestellen
 De vrijheid en ruimte maakt het plantsoen juist mooi. Liever geen extra regeltjes. En muziek 

moet terug in het plantsoen tijdens Noorderzon
 Meer zitplekken, evt. picknicktafels
 Kindvriendelijker, het kinderspeeltuintje is erg minimaal
 Statiegeld op blikjes en PET-flessen (indirect goed voor het Noorderplantsoen)
 Grotere afvalbakken, bij mooi weer meer afvalbakken
 Na kap bomen meteen herplanten (groot)
 Vaker activiteiten, festivals, muziek, mag ook klein
 Rookverbod!!
 Extra theekoepel Noorderzon
 Beachvolleybalstrand
 Beplanting mag wel wat frivoler
 Niet minder bbq’s
 Bbq’s leveren van gemeentewege (vb Australie), bbq-areas
 Meer theater voorstellingen buiten festivals om
 Voorziening om fietsen te stallen in de drukkere zomermaanden



 Beter handhaven regels Noorderzon. 
 Meer speelplekken voor kinderen
 Een natuurlijke zwemvijver (in Amsterdam is er een pierenbadje bij de vijver)
 Lantaarns in de sfeer van het park
 Terras bij de zonneweide, meer zitplaatsen of familiebank
 Blijvende kleine kraampjes (winkeltjes) met alternatieve spullen. In de vorm van een klein 

straatje. Met wat te eten en te drinken en muziek. Lijkt me heel gezellig.
 5 mei festival terug naar N’plantsoen
 Doordeweeks géén harde muziek na 22.00 uur
 Plaats glasbakken en ondergrondse containers
 Zoals bij Prinsentuin thee/koek kunnen kopen
 Geen brommers
 Midwinterspelen in de winter, wedstrijden sleetje rijden, enzovoort
 Meer kunstwerken, tentoonstellingen
 Fruitbomen (walnotenboom)
 Meer vogels, dieren
 Stel (evt vrijwillige) nachtburgemeester aan > tbv mensen wijzen op grenzen /regels
 Waterfietsenverhuur
 Wat vaker iets georganiseerd (kan ook kleiner)
 Überhaupt meer festivals
 Noorderzon moet blijven
 Meer concerten in de muziekkoepel
 Gezamenlijke bbq-plek aan de rand (bv. Bernouilleplein)
 Park: zo houden; meer prullenbakken, meer regels (ivm overlast voor omwonenden) cq regels

handhaven (bijv. muziek uit)
 Groene long zo houden
 Muziekkoepel beter gebruiken, zoals bijvoorbeeld in het Sterrenbos 
 Laat iedereen z’n rotzooi opruimen
 Duidelijker aangeven wat voetpad is (nu crossen brommers en fietsers ervoer heen met 

conflicten)
 Graag jonge eendjes!
 Plek om eten / fles melk opwarmen (magnetron)
 Meer plekken voor bbq’s ter bescherming vh gras
 Meer mogelijkheden om afval kwijt te kunnen
 In samenwerking met Minerva creatieve-opvallende vuilnisbakken ontwerpen, waardoor men

beter alles opruimt
 Meer mogelijkheden om drankjes en hapjes te kopen
 Neem buurtvereniging en parkcommissie serieus
 Voetbalkooi, voetbalplek
 Een kiosk voor drankjes is welkom
 Meer betaalbare horeca overdag en voor kinderen toegankelijk
 Denk eens aan hondentoiletten
 IJscoman terug
 Maak ook ander ‘groen’ aantrekkelijk voor bbq-ers (spreiding) > stadspark, sterrebos etc.
 Moet een rustig punt / rustige plek blijven
 Overlast valt reuze mee, mensen moeten rekening met elkaar blijven houden dan komt alles 

goed



 Noorderplantsoen is gezellig zoals het is. Omdat het in de zomer vaak druk is met bbq-ende 
mensen gaan wij vaak naar het Stadspark of Hoornseplas 

 Geen gekke dingen in het plantsoen bouwen of neerzetten
 Meer tegels, verder perfect
 Geen honden in het park!
 Mooie bomen en vijvers goed onderhouden
 Meer gezellig licht
 Watertappunten
 Meer bbq-tegels
 Groei is niet altijd goed. Hou het klein
 Meer speeltoestellen / plekken voor kleine kinderen, bij voorkeur omsloten door een hek
 Visvijver voor de jeugd
 Betere scheiding tussen fietser en wandelaars
 Handhaving in het algemeen strenger, m.n. fietsers zonder licht
 Versterk de zichtbaarheid oude vesting / historie
 Kunstwerken door het plantsoen heen plaatsen
 Picknicktafels of iets anders om op te zitten
 Een mooie openvuurplek
 Meer (kleine) evenementen
 Meer voorstellingen en muziek in het plantsoen
 Een zomerprogramma naast Noorderzon
 Openbaar damestoilet
 Bbq-kleedjes a la ’t Westerpark in A’dam die gratis beschikbaar zijn: tegen zwerfvuil
 Neem klachten serieus
 Buiten evenementen geen versterkende muziek
 Gedoog alleen kleine feestjes, meer dan 200 is echt te gek
 Niet teveel regels, het plantsoen moet een open karakter houden
 De kerstmarkt / ijsbaan van de Grote Markt verplaatsen naar de plantsoenvijver
 Wellicht nog meer beelden, kunst. Toegepast en wellicht nog een koffiestandje.
 Plantsoen oogt verzorgd, aandacht voor gras en bomen
 Geen hoogbouw rond het plantsoen!
 Kopenhagen! Fietsen eruit! (parkeren) Veel netter, meer maaien, meer stadsbeheer!
 Meer evenementen: kunst / cultuur, concerten, poëzie
 Beelden, kunst
 Cafe / ijsding / koek / zopie / foodtrucks
 Speeltuintje erbij
 Outdoor fitness zou leuk zijn
 Bbq-gedoogplek zoals Park Sonsbeek Arnhem, andere plekken geen bbq, meer info over hoe 

verantwoord bbq
 Losse kindertheatervoorstelling op de kinderspeelplaats
 Altijd lichtjes (zoals nu op Nzon) + bomenverlichting = gezellig
 Meer toiletten en prullenbakken > faciliteren
 Ruimte voor (tijdelijke) kunstwerken
 Een deelbibliotheek
 Creatief licht (niet alleen lantaarnpalen)
 Orkest / muziek in de koepel
 Openbaar toilet
 Meer overdekte niches / nestjes (eronder zitten)



 Sprekersstoel
 Meer zitplekken
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