
Consultatieproject Park De Blauwe Bergen  

Achtergrond: Het Blauwe Bergen park  bevindt zich in gemeente Wageningen. Provincie Gelderland 

werkt aan het project Beter Bereikbaar Wageningen. Een onderdeel van dit project is het plaatsen 

van een nieuw fietspad naast het Blauwe Bergen park. 

Doel: Door het plaatsen van het nieuwe fietspad en bezorgdheid over de veiligheid van het park, ziet 

de provincie een mogelijkheid om nieuwe ideeën over het park te verzamelen.  Daarnaast zijn ze 

geïnteresseerd in burgerparticipatie, positieve gezondheid en het behouden van de biodiversiteit. 

Het doel van dit consultatieproject is om inzicht te krijgen in de perceptie van de bewoners van 

Wageningen over het Blauwe Bergen park. Dit team van consultants wilt onderzoeken wat de 

factoren zijn die het gebruik van het park, in relatie tot positieve gezondheid, verminderen of er juist 

aan bijdragen. 

Methodes: Een vragenlijst was gemaakt en verspreid op verschillende manieren. Na het sluiten van 

de vragenlijst waren de gesloten antwoorden met behulp van statistiek geanalyseerd en de 

antwoorden op de open vragen zijn open en inductief gecodeerd. Voor het participatie gedeelde van 

het onderzoek zijn drie sessies zijn gehouden in het Blauwe Bergen park. Om deze uitkomsten te 

analyseren zijn alle geschreven producten en de veldnotities open en inductief gecodeerd. 

Resultaten: De meeste deelnemers van het onderzoek bezoeken het park meer dan een keer per 

week of een keer per week, waarvan veel mensen samen met de hond lopen. De meest belangrijkste 

uitkomsten gaan over de netheid, behoud en duidelijkheid van de regels in het park en van het 

project, bescherming van biodiversiteit en de discussie over het park als losloopgebied. Verder werd 

de veiligheid van het park niet gezien als een groot probleem, echter, een aantal deelnemers gaven 

aan dat ze het park niet bezoeken omdat het donker en afgesloten is. Daarnaast willen de 

deelnemers niet dat de grootte van het park  afneemt. 

Conclusies: De participanten  uit Wageningen wensen meer duidelijkheid over de regels van het 

park, met name over of het park een losloopgebied is of niet. Voor dit laatste is een mogelijke 

oplossing om afgezonderde plekken te maken voor loslopende honden. Verder zou de informatie 

over het Beter Bereikbaar project toegankelijker moeten zijn voor bezoekers, aangezien ze niet 

weten waar ze deze informatie moeten vinden. Daarnaast zijn de participanten van Wageningen 

gedreven om te bij te dragen aan dit project en hopen dat hun wensen serieus genomen worden. 

Daarom wordt er geadviseerd om deze participatie sessies vaker te houden en de bewoners te 

blijven betrekken bij dit project.  
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