
Plutolaan van modderboel 
naar goed gevoel



De voorspellende tussenstand mei 2019

Vanuit Co-creatie Paddepoel hebben we twee be-
wonersbijeenkomsten gehad. Op 26 februari 2019 in 
de Plutozaal en op 12 maart in Bernlef. Er waren beide 
keren rond de vijftig personen aanwezig. Het idee was dat 
we een plan zouden maken. In dit verslag leest u in de 
lopende tekst welke gedachten er gevormd zijn op deze 
twee avonden. Er wordt in dit verslag gesproken over 
‘tafels’- dit waren de gesprekstafels per thema.

Reageren kan op mooiwelpaddepoel@ziggo.nl tot 19 
mei en u krijgt de werkweek erna antwoord.

Met vriendelijke groet namens Co-creatie Paddepoel,
Titia Struiving

Tekeningen Jan Peeters – Studio Pencl
Opmaak Chico Bolt

© 2019 Co-creatie Paddepoel – aan dit verslag kunnen 
geen rechten ontleend worden. Het is een conceptweer-
gave van de gesprekken die gehouden zijn en bedoeld 
om op te reageren.

Bomen

Op 12 maart spraken bewoners aan de ‘bomentafel’... over 
een plan voor bomen en ze namen nog wat details mee. Er is een 
voorkeur voor het plaatsen van verschillende bomen door elkaar 
langs de straat. Amberboom (Liquidambar styraciflua Worplesdon 
bij voorkeur). Sierappel (Malus baccata ‘Street Parade’) (tussen 
struiken)/ Bastaard-lijsterbes (Sorbus thuringiaca). Magnolia 
loebneri.

Omdat de straat straks niet breed meer is en er wel wens is om 
aan beide zijden bomen terug te zien (waarbij de sierperen dichtbij 
de Planetenlaan wel vervangen mogen worden) is nadrukkelijk 
gekozen voor van nature smalblijvende bomen, opdat deze (mits 
juist geplaatst) niet kapot gegraven, kapotgereden, gesnoeid of 
geknot dreigen of hoeven te worden. Met deze keuze voor bomen 
is ook gedacht aan het feit dat in elk jaargetijde overal in de straat 
iets te zien is (bloem, bes, herfstkleur) en iets van waarde is voor 
natuur in het algemeen. Bomen zeker niet tot aan hun stam in gras 
plaatsen dat gemaaid wordt – omdat de bast daarbij beschadigd 
raakt rondom.

Struiken
Er is draagvlak voor struiken – in het bijzonder voor struiken rondom 
of naast de bomen. Struik-boom-struik: zo ontstaat een geheel  
groen eiland. Keuze ook hier weer voor variatie wat betreft vruchten, 
bloeitijd, herfstkleur en voor voldoende blad houdende struiken 
erbij. Er wordt gedacht aan: Kardinaalsmuts, Drentse Krent beiden 
om de vruchten en herfstkleuren en de Krent alleen ook nog om de 
prachtige bloei), Gele Kornoelje (in de naakte vroege bloei – geef 
hem ruimte hij wordt groot en breed).

Geen hazelaar in verband met hooikoortsoverlast. Ook hulst (met 
rode en of gele bessen) en klimop in kruip- en ‘boomvorm’ (Hedera 
colchica), beide waardevol omwille van hun wintergroen zijn (wat 
zowel betekenisvol is voor dieren als voor de variatie in straat) en 
ook om hun bloei (klimop tot heel laat in het jaar nectar) en bessen.

Wadi
Er is zeker ook draagvlak voor een natuurlijke wadi bij de eerste 
inham van de Plutolaan aan de Oostkant (achterzijde woningen 
Meteoorstraat). Dit kan een natuurlijke natuur/ kinderspeelplek 
zijn die gelijktijdig in mogelijke (superstortbui) regentijden dient om 
plotseling opkomend overtollig water af te voeren. Het gaat dan om 
een verdiepte oase – een soort ondiepe zitkuil - die gevuld of deels 
overdekt kan zijn met bijvoorbeeld speelelementen, boomstam, 
stapstenen, zwerfkeien, bankjes (en prullenbak). Dit idee zal nader 
uitgewerkt worden met aanwonenden – om te polsen of en zo ja 
hoe zij dit wensen – en hoe het mooi en veilig gedaan kan worden. 

Er zijn heel veel vormen van Wadi’s. Zie afbeelding links.

Opgemerkt wordt dat het wel belangrijk is dat de Wadi zichtbaar is 
als zijnde een Wadi: dus – duidelijk maken dat het een voorziening 
is voor voorkomen van wateroverlast niet zomaar een ‘laagte’. Ook 
moet deze zeker niet teveel ruimte wegnemen. Er is ook tenminste 
50% ruimte nodig voor een stuk gewoon grasveld – voor spelen, 
zonnen, open ruimte – zoals het nu gebruikt wordt moet dit ook 
in ere blijven. Ook zou het mooi zijn om in de vormgeving van het 
geheel te zorgen dat er een verbinding zichtbaar is tussen de straat 
en de wadi.

Een Wadi kan diverse vormen krijgen en zelfs geheel afgedekt zijn of 
beplant worden. Hoe dit eruit komt te zien bespreken we met een 
aparte werkgroep waarin direct aanwonenden meedenken (zie ook: 
het eind van dit verslag).

Laadpalen
Als er aan de Plutolaan laadpalen komen maak die dan niet alleen 
voor taxi’s geschikt maar zeker ook voor particulieren. Als het alleen 
voor taxi’s is, zoek dan liever een andere geschikte laadplek dichtbij.



Bushalte
Over de bushalte Plutolaan wordt gemeld deze niet te verwijderen 
maar de haven kleiner te maken of de ruimte door herinrichting 
beter gebruiken, opgenomen in groen. Maak een combinatie met 
een taxiplaats.

Grote bomen
Bij de parkeerplek voor de Plutozaal staan enkele grote bomen. 
Ook voor ransuilen die in Paddepoel verblijven en ook jongen 
krijgen is het van belang dat deze eerst blijven staan; ze verblijven 
met name graag in grote bomen. Voor beheer is aan te bevelen 
voorzichtig om te gaan met deze bomen. Alleen die boom snoeien 
of verwijderen waar iets mee is. Bij rooien meteen terug planten van 
een soortgelijke. Bosje iets verlengen met nu al een jonge boom er 
bij – in dat stuk wat nu nog trottoir is maar straks door herinrichting 
groen kan zijn.



Stenen 

Op 12 maart spraken bewoners aan de tafel ‘stenen’ ... over de 
herinrichting van het wegdek als zodanig. Hierbij werd deels terug-
gegrepen op de vorige bijeenkomst, waar hier-over ook gesproken is. 
Ook waren er weer nieuwe mensen aanwezig die hun mening gaven.

Na afloop van de avond op 12 maart vonden enkele mensen het 
niet terecht dat er afgeweken werd van het eerdere stramien.Want 
waarom concentreren we ons op de Oostzijde van de straat als de 
weg twee kanten heeft?

Bij de start van de tweede bijeenkomst had inderdaad duidelijker 
uitgelegd moeten worden waarom de focus veranderd is tussen 
beide sessies. De verklaring volgt hier:

De eerste bijeenkomst over de Plutolaan in de Plutozaal hadden we 
gesproken over de hele Plutolaan en twee scenario’s ontworpen: 
een rechte laan of een structuur waarbij een meanderend beeld zou 
ontstaan. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst is (na een tusse-
noverleg met Warmtestad) gebleken dat de buizen van Warmtestad 
aan de Oostzijde van de straat aangelegd zouden gaan worden. Dat 
betekent dat de meeste opbreekactiviteiten van de straat aan die 
kant komen en dus ook dat die kant  het meeste kans is om grotere 
verbeteringen aan te brengen; dit is tevens de zijde waar veel zon 
komt en al veel groen is waarop aan te sluiten valt.

Totaalbeeld van de straat is natuurlijk belangrijk: het is zeker zaak 
te zorgen dat de straat een mooi geheel blijft – in evenwicht. Er zal 
dus zeker ook wel het nodige verfraaid worden aan de Westzijde.

De huidige asfaltstrook versmallen.
Is dit inderdaad veilig? Antwoord: smallere wegen zijn niet onveiliger 
dan brede wegen en er gaat een snelheidsbeperkende werking van 
uit, die gewenst wordt.

De bocht van de Plutolaan/ Planetenlaan meer afronden 
blijkt juist minder veilig – het blijkt verkeerskundig gezien veiliger te 
zijn dat men goed op moet letten – desnoods even wachten.

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat het goed is om de strook 
asfalt te versmallen. Er was gesproken over een baan van 6 meter. 
De gemeente denkt dat versmallen tot zelfs 5.5 meter mogelijk is. De 
bus kan dan nog goed passeren.

Parkeren: langs of dwars wie beslist er nu over?
Parkeren is belangrijk voor straatbewoners. Een feit is dat er 
zeker geen parkeerplaatsen verloren mogen gaan en dit wordt 
gehanteerd als basiseis. De eerste avond was er een voorkeur voor 
dwarsparkeren (90 graden hoek op de rijbaan). De tweede avond 
was dit punt meer onbeslist en werd het langsparkeren als optie 
getoond waar ook veel ruimte voor groen bij zou komen. Inmiddels 
heeft Warmtestad na nader onderzoek van de situatie ter plaatse 

aangegeven dat de buizen toch zover onder het asfalt komen (weg bij 
de bestaande leidingen) dat dwars-parkeren (in haakse vakken naast 
de rijbaan) toch mogelijk is. Als de twee buizen van Warmtestad 
namelijk deels onder asfalt en deels onder bestrating komen zou dat 
niet handig zijn geweest. Het wordt naar alle waarschijnlijk optie 2 
met haaks inparkeren voornamelijk aan de Oostzijde en handhaven 
van het parkeren op de rijbaan aan de Westzijde.

Het weghalen van de sierperenbomen.
Bij de eerste avond waren er veel mensen die aangaven dat ze graag 
de sierperen aan het begin van de Planetenlaan weg zouden willen 
hebben – met de voorwaarde dat er wel andere bomen in komen. Op 
dit moment lijkt het erop dat deze bomen nog een tijdje blijven staan 
en dat opruimen van de soms glibberig ongemak veroorzakende 
rottende sierpeertjes op een andere wijze zal moeten gebeuren.

Parkeren specificaties.
De bewoners hebben in de eerste bijeenkomst aangegeven waar zij 
knelpunten met parkeren zagen. Te weten:  parkeren in het stukje 
tussen Jupiterstraat en Venuslaan. Dit wordt meegenomen. Uit de 
werkgroep communicatie kwam de tweede avond nog een knelpunt 
naar voren: als er besteldiensten zijn dan zou het handig zijn als die 
ergens kunnen parkeren zodat ze niet midden op de weg stil hoeven 
staan. Alternatieve oplossingen zijn mogelijk.

Zebra en trottoir.
De zebra naar de Meteoorstraat is verd-wenen en wil men graag 
terug. Ook moet voor de rollator en de rolstoel het trottoir goed vlak 
zijn. Niet aflopend.



Struiken en banken

Kleurige struiken en altijd iets te zien, dat is de wens van de 
bewoners aan de Plutolaan die aanwezig geweest zijn op de 
Co-creatiebijeenkomsten. Diversiteit wordt gewaardeerd. Dit is dus 
iets anders dan een strakke bomenlaan met statige bomen aan 
weerzijden.

Struiken veel variatie.
Men wil graag hoogwaardig en afwisselend groen met bloeiperioden 
gedurende het hele jaar. Graag een bloeier in elk seizoen.

Bankjes met prullenbak en groen.
Er zijn twee locaties die de werkgroep geschikt ziet als plekken 
waar bankjes erg fijn zouden zijn. Ten eerste op de locatie van het 
grasveldje waar ook de Wadi gepland staat (zie bij: bomen). Ten 
tweede bij de groentuin ter hoogte van de kruising met de Jupiter-
straat. Zie afbeelding.

Mini-busje.
Er zijn plannen om te gaan werken met een elektrisch minibusje, 
oplaadbaar bij de laadpalen en dan karren maar! In ontwikkeling 
voor de wijk Paddepoel naar voorbeeld van de Vinkmobiel in 
Vinkhuizen en de wijktaxi Selwerd.

De bushalte nog even dit.
Uit beide avonden die gehouden werden over de Plutolaan blijkt dat 
er veel waarde gehecht wordt aan lijn 9, want die bus zit best wel 
vaak vol.

Tellingen geven aan dat er dagelijks gemiddeld 6 mensen 
uitstappen bij het bloedpriklab. Een daarvan is oudere. Het kan 
zijn dat de ouderen wel afhankelijk zijn van deze bus. De halte zou 
kunnen vervallen mits er vervangend vervoer is - maar lijn 9 moet 
wel blijven! Binnen de kaders van dit plan is er ook geen enkele 
reden om te tornen aan lijn 9.



Communicatie

Op 12 maart spraken bewoners aan de ‘communicatietafel’ over 
een plan voor de communicatie. Tenslotte waren we wel met 
bewoners van de Plutolaan en andere wijkbewoners samen maar 
er wonen ook mensen aan de Plutolaan die misschien niet konden 
komen. Dit waren de aanbevelingen.

Ambitie hoog houden!
Wat je niet wilt is dat er 1 klein dingetje gerealiseerd wordt, nu er 
met zo hoge ambitie gestart wordt. Zou wel echt prachtig zijn als wij 
als bewoners dit realiseren.

Ook problemen in kaart!
Het is belangrijk zowel problemen als kansen in kaart te brengen. 
Het is belangrijk eerlijk te zijn dat mensen. Je wilt niet met een kluitje 
in het riet gestuurd worden.

Nog weer afstemmen!
Ik zou in wijkkrant nummer 1 uitleggen hoe het zit of samen nog een 
keer afstemmen. De rapportages zou ik huis-aan-huis verspreiden. 
En ook nog een keer terugkoppelen middels bijeenkomsten!

Hou een evaluatie over het hele proces!
Misschien kunnen andere wijken iets  van onze aanpak leren. Dan 
hoeft niemand het wiel twee keer uit te vinden!

Vraag nog een reactie op de concepten.
Het zou goed zijn als mensen nog kunnen reageren op de 
concepten van tevoren.

Vergeet de kleine Plutolaan niet.
Aan de overzijde van de Venuslaan is nog een klein stukje Plutolaan. 
Niet vergeten!!

UW SCHRIFTELIJKE REACTIE OP DIT HELE PLAN IS WELKOM 
TOT 19 MEI AANSTAANDE EN U KUNT MAILEN AAN:
MOOIWELPADDEPOEL@ZIGGO.NL



Op 26 april verscheen dit in het DvhN:

Haags klimaatgeld voor groene Groningse stadswijk 
Paddepoel.

Groningen is een van de drie gemeenten die delen in 
de nieuwe Haagse subsidiepot om Nederland voor te 
berei-den op de klimaatverandering.

Minister Van Nieuwenhuis (Infrastructuur & Waterstaat) 
heeft de gemeente bijna 1,5 miljoen van de beschikbare 
5,2 miljoen toebedeeld. Ook Utrecht en Meerssen krijgen 
steun.

Paddepoel voorbereid op hete zomers en zware regen. 
Groningen steekt het geld in Paddepoel. Om die wijk te 
wapenen tegen hetere zomers en stijgende regenval wil 
de gemeente daar onder meer nieuwe vijvers graven en 
bestrating vervangen door groen.

Eerste stadswijk van het gas af.
Dat gaat gelijk op met het grote project dat Paddepoel de 
komende jaren als eerste wijk gasloos moet maken. Dat 
programma werd deze maand afgetrapt met de aanleg 
van een ‘warmtenet’ waarmee huizen en gebouwen 
warm kunnen worden gehouden met restwarmte van de 
industrie.

VERVOLGBIJEENKOMSTEN

23 mei 2019 Plutozaal van 20.00 uur tot 21.00 uur
Bijeenkomst over de inrichting van de Wadi.
Inloop vanaf half 8. Gratis toegang.

13 juni 2019 Plutozaal van 18.00 tot 20.00 uur
Bijeenkomst voor presentatie definitieve plannen.
Inloop vanaf half 6. Gratis toegang.

Goed nieuws!
Op moment van het maken van dit verhaal werd duidelijk dat het 
Rijk voornemens is ons de subsidie toe te kennen die onze plannen 
mogelijk maakt. Het bedrag voor Paddepoel is bestemd voor 
de Plutolaan en enkele aanpalende gebieden. Het bedrag wordt 
toegekend op basis van het feit dat het klimaatadaptatie, dat het via 
de besluitvorming in Co-creatie is gegaan, en dat de leereffecten die 
wij opdoen gedeeld worden met de rest van Nederland. Hiervoor 
kunnen we ons als bewoners onderling dus een mooie klop op de 
schouder geven.



deze brochure is gemaakt in Co-creatie!


