Boom van Troost
Locatie-peiling
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5 mogelijke locaties ‘boom van
troost’
Achtergrond locatiepeiling ‘boom van ‘troost’
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van
Papendrecht op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad
een door het CDA-fractie ingediende motie
aangenomen, waarin het college van B&W wordt
gevraagd het initiatief te nemen om een 'boom van
troost' te planten.
De ‘boom van troost’ wordt voorzien van een korte
uitleg, in herinnering aan diegenen die zijn overleden
tijdens de coronapandemie. Het is de wens om bij het
planten van de boom de samenleving te betrekken.
Dit verslag geeft de resultaten weer van een peiling
naar de meest geschikte locatie voor de boom van
troost. Deze peiling is uitgevoerd onder het
bewonerspanel in Papendrecht. Er zijn 5 alternatieve
locaties voorgelegd. Voor één van de locaties
‘Wilgendonk, Beukenlaan’ zijn aan diegenen die aan
deze locatie de voorkeur geven nog twee alternatieve
plaatsen voor de boom voorgelegd.

Wilgendonkpark nabij speeltuin
kabelbaan

Wilgendonkpark, Beukenlaan
(kruispunt met Kastanjelaan)

Lancasterplein

Onderzoeksverantwoording
De vragenlijst is uitgestuurd aan 953 leden van het
bewonerspanel in Dordracht. In de periode
14/12/2021 tot en met 06/01/2021 hebben 399
inwoners van Papendrecht de vragenlijst ingevuld en
afgerond (respons: 42%).
De rapportage steekproef is herwogen naar een
representatieve verdeling op leeftijd en wijk in
Papendrecht, zodat de resultaten een representatief
beeld geven voor inwoners van Papendrecht.

Vondelpark bij de atlasceder

Monument ‘40-’45
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Locatie van voorkeur ‘boom van
troost’ is Vondelpark
Per locatie is gevraagd of men positief of negatief is
over de locatie voor de ‘boom van troost’ met bank.

Vindt u deze locatie positief of negatief? (n=399)
64%
15%

Over de locatie Vondelpark zijn de meeste
deelnemers positief (64%). De locatie Monument ‘40’45 roept gemengde reacties op. Terwijl de locatie
Wilgendonkpark bij de speeltuin de meeste negatieve
reacties oproept.
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Monument '40-'45
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positief

Wilgendonkpark, Beukenlaan

28%

negatief

22%

Lancasterplein
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Wilgendonkpark, speeltuin

50%

Vondelpark wordt door bijna de helft van de
deelnemers bestempeld als meest aantrekkelijke
alternatief. Monument ‘40-’45 volgt hier ruim achter
(25%). 12% heeft geen mening of heeft geen
antwoord gegeven.
Slechts 13% (49 deelnemers) vindt de locatie
Wilgendonk, Beukenlaan het aantrekkelijkst. Aan
deze personen is voor twee alternatieven op de
Beukenlaan naar het aantrekkelijkste alternatief
gevraagd: er is geen verschil in aantal deelnemers die
de voorkeur geeft aan locatie A of B (beiden 29%).
41% heeft geen mening of geen antwoord gegeven.

Vondelpark

Locatie het meest aantrekkelijk en locatie het meest bezwaar tegen? (n=399)
46%
4%

25%
16%

13%

meest aantrekkelijk

2%

meest bezwaar

4%
7%

De locatie Wilgendonkpark, speeltuin komt naar
voren als locatie waar de meeste bezwaren tegen
zijn. Ook nu blijkt dat de reacties op de locatie
Monument ‘40-’45 gemengd zijn.

2%
28%
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Vondelpark

Monument '40-'45

Wilgendonkpark, Beukenlaan

Lancasterplein

Wilgendonkpark, speeltuin
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Reden aantrekkelijkheid Vondelpark
is vooral centrale locatie
Tot slot is ook gevraagd naar een toelichting op de
meest aantrekkelijke en meest bezwaarlijke locatie.
De reden voor de aantrekkelijkheid van het
Vondelpark is vooral de centrale ligging. Daarnaast is
het een ‘neutrale’ plek: dat wil zeggen niet
geassocieerd met andere herdenkingen.
Het monument ‘40-'45 roept zoals aangegeven
gemengde reacties op: deelnemers die een voorkeur
hebben voor deze locatie zien het als een
herdenkingsplek. Deelnemers die bezwaar hebben
tegen deze locatie vinden dat dit de herdenking van
corona slachtoffers van een andere orde is dan
oorlogsslachtoffers en vindt deze twee doelen niet
verenigbaar.

Toelichting meest aantrekkelijke en meeste bezwaar tegen locatie
Vondelpark

“centrale locatie” (59%)
“neutraal” / “niet bij andere monumenten” / “geen
connectie met WO II (12%)
“”toegankelijk” / “bereikbaar” (11%)
Monument ‘40-’50

“mooie plek om te herdenken en te gedenken” /
“begraafplaats is toch het punt om te herdenken”(44%)

Bezwaar tegen de locatie Wilgendonkpark, speeltuin
komt vooral omdat men een speeltuin niet vindt
passen en te druk vindt voor een herdenkingsplek.

Er is in deze peiling niet expliciet gevraagd hoe men
tegenover het initiatief van een ‘broom van troost’
staat. Naast positieve reacties zijn er enkele
deelnemers die vraagtekens stellen bij het nut van
een ‘boom van troost’, dit overbodig vinden of het
weggegooid geld vinden. Verder zijn er enkelen die
vinden dat het initiatief breder moet worden
getrokken (inclusief andere ziektes waaraan veel
mensen overleden). De totale groep mensen die
vraagtekens stelt bij het initiatief is 8% van de
deelnemers, dus een kleine minderheid.

“relatie met 40-45 vermijden” / “deze plek heeft al
een historische achtergrond en symboliseert een
herdenking van een heel andere orde”(70%)
Wilgendonkpark, speeltuin

“te druk” (20%)
“gedenkplek bij speelplaats vind ik niet gepast” (43%)
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Over ons
Over het OCD
Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact
Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl.
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