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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Zoetermeer?" geeft 93% van
de respondenten een "Mooiste stukje groen:".
op vraag "2 Waar stuurt u hem heen?" is het meest gekozen antwoord (39%): "Noordelijke
Plassengebied".
Op stelling 3 ‘Ik vind het belangrijk dat de ambitie om een groene stad te zijn wordt nagestreefd’
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Op stelling 4 ‘Gemeente Zoetermeer is groen genoeg’ antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 49% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
op vraag "4.1 Welke plekken in Zoetermeer kunnen wel wat meer groen of kleur gebruiken?" is het
meest gekozen antwoord (69%): "Stadshart in het algemeen".
op vraag "4.2 Hoe zou u dit aan pakken?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Meer bomen
planten".
Op stelling 5 ‘Meer groen draagt bij aan een prettige woonomgeving’ antwoordt 95% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 0% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op stelling 6 ‘Wijkbewoners moeten meer verantwoordelijk worden gemaakt om hun eigen straat
groen te maken’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 199 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Groen in Zoetermeer
1 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente
Zoetermeer?
100%

(n=191)

93%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7%

10%
0%
Mooiste stukje groen:

Ik ken geen groene plekken in de gemeente
Zoetermeer

Op vraag "1 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Zoetermeer?" geeft 93% van
de respondenten een "Mooiste stukje groen:".

Mooiste stukje groen:























"oude" stuk bos in het balij gebied. Geen recht toe, recht aan.
Aa landen
AA-plas
Achter het Balijbos richting Nootdorp
Achterzijde jagersbos
Baleibos
Balij (3x)
Balij Bos
Balijbos (22x)
Balijbos en Bentwoud
Balijbos en Westerpark
Belijbos
Bentwoud (6x)
Bentwoud en het Noord aa
Bij mij voor de deur in de Medeaschouw
Bij Noord Aa
Binnenpark (2x)
Blauweregenpad
Bos vlakbij meerzicht richting pijnacker
Buijtenpark
Buitengebieden
Buitenpark
2


















































Buytenpark (4x)
Buytenweg park (achter snowworld)
Buytenweghpark
Dat zijn de Parken, die zijn zo mooi..
De appelgaarde
De groene randen van zoetermeer heerlijk om door te fietsen
De Natuurtuin
De wijk segwaert
Dorp
Er zijn meerdere mooie plekken groen. Vlakbij het Noord A strand is een mooie bloementuin,
de natuurtuin en in de parken zijn ook mooie plekken.
Gebied rond Noord AA
Gebieden bij de Zoetermeerse Plassen
Groene driemanspolder
Grote dobbe plas, begin van de derde Stationsstraat, nabij het golf terrein
Het balijbos
Het Balijbos
Het Binnenpark
Het buytenpark
Het Buytenpark
Het groen bij de golfbaan, weet even de naam niet!
Het Noord Aa gebied (2x)
Het noordAa gebied met prielenbos
Het oude dorpscentrum
Het Stilte gebied in het Stadshart
Het westerpark (2x)
Het westerpark en gebied rond noord aa
In de Leyens, rondom het NoordA gebied.
Meerpolder (2x)
Meerzicht
Mijn achtertuin
Natuurtuin in het Westerpark
Natuurtuin Westerpark
Natuurtuin Zoetermeer
Nnord AA
Noord a
Noord A
Noord A / Bentwoud
Noord aa (2x)
Noord Aa (2x)
Noord AA gebied
Noord Aa gebied.
Noordelijk plassengebied
Noordelijk Plassengebied
NOORDHOVE achter Vasariruimte
Omgeving noord aa
Oude Florida
Park aan de Jan Steenlaan
Park achter de Dorpsstraat
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Park in Rokkeveen bij Dekkersport in de buurt
Park naast buitenweg waar die.koeien ook lopen
Parken in zoetermeer
Prielenbos (5x)
Rokkeveen
Rokkeveen ROZENTUIN
Rond het Noord AA
Rond Noord AA
Rondje Noord A
Rondom de Zoetermeerse plas, Noord Aa
Rondom het Geertje
Schansbaan
Sommige bermen tussen de wegen en mijn eigen tuin
Veel mooie stukken groen
Westerpark (39x)
Westerpark, balijbos
Westerpark, Buytenpark, Meerpolder en Noord aa vind ik allemaal mooi
Westerpark. (2x)
Wijdse weide
Wilhelminapark (2x)
Wlhelminapark
Zoetermeer heeft meerdere mooie stukjes groen.
Zoetermeerseplas
Zou ik niet weten

Toelichting
Mooiste
stukje groen:















Buitenpark omdat daar e
de natuur haar gang mag gaan
Dat gebied heeft nagenoeg alles, je kunt er o.a. rusten, wandelen, fietsen
De wijk is heel groen opgezet en het balijbos is een leuke plek om ook met
(klein)kinderen te vertoeven
Dit ligt vlak bij mijn huis en kom er al jaren met de hond.
Een van de mooiste plekken die ontstaan is uit een grote puinhoop, waar
prachtige heuvels zijn ontstaan. Nu grazen er wilde koeien lopen er paarden
met hun veulens, zie je fazanten en nog zo veel meer, prachtig, jammer genoeg
een beetje ontsierd door die gekke sneeuwtaart van de skibaan, maar alles
went. Bovendien heb ik daar mijn eigen plekje in een volkstuin, wat kan er nog
mooier zijn.
Er is best redelijk wat groen in Zoetermeer, het zou wenselijk zijn om het oude
dorp groener te maken, wordt een achtergebleven gebied, lees Karel
Doomanlaan, heeft nu de uitstraling van straten uit de schilderswijk in Den
Haag. Niet de visie van Zoetermeer toch?
Er nog niet in gebouwd en het water is geweldig
Gaat helaas wijken voor het grote geld
Gevarieerd landschap, alle typen planten uit Zoetermeer bij elkaar
Gewoon prachtig!
Heerlijk dicht bij ons huis, je waant je in een dorpje terwijl je op een steenworp
afstand van het stadshart bent. Onze hond vindt het er ook heerlijk!
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Ik ken geen
groene
plekken in de
gemeente
Zoetermeer







Heerlijk wandelgebied, in het bijzonder het natuurgebied, en het idee krijgen
niet in een drukke Randstad te wonen en op loopafstand van onze woning.
Hoewel ik Zoetermeer over het algemeen een stad van steen, beton en asfalt
vind, zijn er een aantal echt noemenswaardige groene plekken, te weten het
Westerpark, Balijbos, Buytenpark. Voor de laatste gekozen omdat daar een
bijzonder stukje natuur is ontstaan in relatief korte tijd.
Iedere wijk heeft wel een mooi stukje groen!
Omdat ik hier ben opgegroeid
Ook meerpolder/noord Aa
Prima beheer, mooie omgeving.
Ruim, verrassend, afwisselend
Vlijkbij mijn huis.. fijn om te wandelen
Water en volgroeid groen, open gebieden en bebossing wisselen elkaar goed af.
Westerpark is niet alleen een gebied met veel groen (bomen, planten, struiken
en diverse wildgroeibloemen). Maar is ook voorzien van een bescheiden
vogelpark. Ook voldoende watergebied waar verschillende soorten watervogels
te vinden zijn. Loop- en fietspaadjes bieden ook goede afwisseling in
Parklandschap.
Zowel voor kinderen als volwassen is het een fijn park. Er staan banken om uit
te rusten en je kunt wat drinken en/of eten. Je kunt roeien en er is een mooie
speeltuin.
Bentwoud kom ik het liefst. In Zoetermeer hoor ik in diverse parken de auto's
over de drukke wegen rijden. De Noord-Aa vind ik veel vieze plekken hebben en
het naaktstrand is vanaf het wandelpad in te kijken.
Diversiteit aan planten en dieren
Ik ken wel groene plekken, maar geen hele mooie
Misschien een idee om een wildverbinding/ viaduct naar het Westerpark en van
daar uit naar andere parken te maken voor een groot groene verbinding door
heel Nederland.
Zoetermeer heeft genoeg stukje groen, mar het mooie ervan is niet te zien.
Mensen maken er een puinhoop van, overal ligt hondenpoep.
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Stel u komt een toerist tegen die op zoek is naar een plek waar hij tot rust kan komen. Hij wil
lekker een ronde kunnen wandelen of fietsen door de (groene) natuur.

2 Waar stuurt u hem heen?
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op vraag "2 Waar stuurt u hem heen?" is het meest gekozen antwoord (39%): "Noordelijke
Plassengebied".

Andere plek, namelijk:


















Buijtenpark
Buitenpark (2x)
Buytenpark (2x)
Buytenpark en westerpark
Buytenweg park (achter snowworld)
De mooie Parken
Naar de Achterhoek
Natuurtuin
Noord Aa
Noord AA
Noord-A gebied
Park achter de Dorpsstraat
Rijswijk, Den Haag
Rond de A-plas
Westerpark (23x)
Westerpark, van Tuijlpark, buytenpark
Wilhelminapark

Toelichting



Alleen heel erg jammer van de fietsers, scholieren en scooters in het park. Handhaving zie je er
Nooit.
Balijbos en Bentwoud waren eerst nog niet "echt" bos, maar beginnen er op te lijken...
6



















Heerlijk rustig..
Het park nabij de Watertoren heeft helemaal geen allure!!! Behoudens het deel nabij Dekker.
Het Westerpark beantwoordt aan die wens met ook nog prima horeca gelegenheden in en bij het
park
Ik heb geen idee wat een toerist in hemelsnaam in Zoetermeer te zoeken zou hebben.
In de toekomst wordt Oosterheem ook een behoorlijk groene wijk. Nu dreigt de wijk echter
volgebouwd te worden en is er de dreiging dat het laatste stuk aan de M.L. Kinglaan dat nog een
sportbestemming heeft te worden volgebouwd. Het groene aanzicht van de wijk wordt dan zeker
aangetast.
Leuk en duidelijk rondje
Mooi toch
Mooie dijk , veel vogels, boerderij Het Geertje
Mooiste plek in Zoetermeer.
Ook de andere plekken zijn geschikt
Rijswijk, Den Haag heeft genoeg groene plekken waar je kan ontspannen, zoals het hoort
Rondje Benthuizer plas is heerlijk om te wandelen. Fietsen Noord Aa en verder richting
Zoeterwoude
Stadshart heeft veel afwisseling en horeca
Noordelijke plassengebied als je daar als toerist makkelijk kunt zonder vervoer
Vanuit de Balij kun je heerlijk door wandelen / fietsen naar Pynacker / Delft.
Voldoende plekken , niet alleen voor rust maar ook ontspanning. Tevens voldoende
eetgelegenheden te vinden. Daarnaast doet Noordelijke Plassengebied niet onder voor leuke
gebieden als i.h. buitenland.
Westerpark zou een mooie alternatieve aanbeveling zijn.
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De gemeente Zoetermeer en het college van burgermeester en wethouders hebben de
ambitie een groene stad te zijn.

3 ‘Ik vind het belangrijk dat de ambitie om een groene stad
te zijn wordt nagestreefd’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=194)
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0%
Zeer mee eens

Mee eens

Op stelling 3 ‘Ik vind het belangrijk dat de ambitie om een groene stad te zijn wordt nagestreefd’
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens














Bomen zijn heel belangrijk, rustgevend, verkoelend en sfeervol. Je kunt er niet
genoeg van hebben in en om de stad, vind ik. Als de gemeente een groene stad wil
zijn, waarom worden er dan overal in de stad bomen gekapt? Prachtige volwassen
bomen worden vervangen door sprietjes. Een kaalslag die ik niet begrijp en waar ik
zeer op tegen ben.
Charme van Zoetermeer: veel (grote) parken, zeer afwisselend; fiets vriendelijk langs
bomen, slootjes etc
Dan mag er wel minder worden gekapt in Zoetermeer. Bomen verdwijnen te pas en
te onpas. En dat is jammer
Een doelstelling om 20% á 25% meer bomen te planten binnen 5 jaar als er nu zijn
Er is al genoeg beton en de mens heeft een omgeving nodig om tot rust te komen
Er zijn al veel te veel auto's te horen, er zijn te weinig leuke vogels en te veel kauwen
en meeuwen die de rust verstoren
Groen geeft een prettige leefomgeving en geeft ruimte aan flora en fauna.
Hoe meer groen hoe mooier en leuker het wordt om er te leven
In het Stadshart moet hier nog veel aan gebeuren. Ook het nieuwe stadhuisplein is
nu nog echt niet aantrekkelijk genoeg.
In Zoetermeer lijkt het onmogelijk, het stikt van ongedierte zoals muizen en ratten.
De gemeente doet er niks aan
Men moet wel een goede balans weten te vinden tussen groen en
parkeervoorzieningen
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Mee eens








Neutraal



Bomen in een woonwijk is prima maar let wel op welk soort je plaatst. De bomen in
mijn straat druipen maandenlang vettigheid!
De natuur is hard nodig vanwege de vele CO2 uitstoot die wij met elkaar
veroorzaken.
Groene Stad behoort tot natuurlijk structuur. Groen geeft een verantwoord balans
in alle vormen van leven. Groen (bomen en plantengroei) bieden garanties voor de
natuurlijke zuurstofwisseling die dan zeker bevorderen zijn voor de mens en vrijwel
malle biologische schepselen. Groen vormt zeker een afwisseling en variaties tussen
al de gebouwen e/o woningen. (NB: in deze toelichting , de Energie discussie
buitenbeschouwing).
Het kan altijd beter.... Maar er wordt al wel veel aan gedaan.
Ja is belangrijk, maar er zijn meer zaken belangrijk, bijvoorbeeld veiligheid,
woningen voor iedereen, gastvrij
Maar er worden te veel bomen onnodig gekapt



ER WORDEN ZOMAAR FRUITBOMEN WEGGEHAALD ,ZONDER DAT DE BEWONERS
UIT DE WIJKEN DIT WETEN !!ONKUNDIG PERSONEEL ,POOLS EN ROEMEENS ,,IN
VERBAND MET GEVAAR WETEN ZE OOK NIET EENS WAT ZE MOETEN DOEN ,OF
ROOIEN ,MET DE MENSEN ZELFS VOOR MIJN DEUR HEBBEN ZE PLANTEN KAPOT
GEMAAKT ,GEMELD EN KREEG SORRY TE HOREN MEER NIET ,VOORMAN ERBIJ EN
ZEI TOEN DAT GROEIT WEL WEER AAN ,!ZO WORDT ER MET DE MENSEN
OMGEGAAN ALLEMAAL ONKUNDIG PERSONEEL !!!!!
Groene stad is mooi, maar op dit moment zorgt het ook voor gevaarlijke situaties.
Er zijn veel onoverzichtelijke punten voor automobilisten o.a. bij straathoeken e.d.
Heggen kunnen korter en het hoge riet langs water/slootjes geeft gevaarlijke
onoverzichtelijke situaties!
Denk ook aan stoepen. Huiseigenaren laten het groen in hun voortuin maar
doorgroeien zodat je er moeilijk langs kunt.
Ik denk: Gemeente, tijd voor actie!!
Zolang het geen vrijbrief is voor doorgeslagen autohaat, en verhogen van belasting.



Veel bomenkap



Mee
oneens

Naast woningbouw (waar zeker behoefte aan is) is het van belang de stad ok groen
te houden om aantrekkelijk te blijven en voldoende "natuurlijke
zuurstofleverantie"te bevorderen.
Veel inwoners zijn daarom hier komen wonen.
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4 ‘Gemeente Zoetermeer is groen genoeg’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=197)
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Op stelling 4 ‘Gemeente Zoetermeer is groen genoeg’ antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 49% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Maar ik geniet er niet van zoals bovenstaande antwoorden

Mee eens





Er mag altijd meer Groen komen.
Groenonderhoud moet beter
Ik denk dat je niet 'genoeg' groen kan hebben. Zoetermeer is best groen maar het
moet beter beschermt en beheerd worden.
Maar op tal van plekken is wordt het groen verwaarloosd. Het ruwe gras is te lang
(mag van mij max. 30 cm hoog zijn) De volhorde van maaien is niet goed, eerst
wordt het groen in de buitengebieden gemaaid en daarna pas in de stad zelf. het
laatste stukje ruw gras is hier in Seghwaert zelf pas vorige week gemaaid!
Met wat meer inzet van de bewoners, gesteund door de gemeente, is de huidige
groenvoirziening voldoende.
We zijn erg groen. Ik vind dat t groen wel beter mag mbt kwaliteit. Er zijn heeeeel
erg veel brandnetels en veel hondenpoep. Graag meer aparte hondenuitlaat
plekken en honden weren uit grote delen groen
Zie bovenstaande reactie!






Neutraal






Er is behoorlijk wat groen, mee doorgaan, probeer ook zoveel mogelijk de "parken"
te verbinden, van Bentwoud naar Noord A naar balijbos.
Het is wel lekker groen, maar meer groen zou nog beter zijn!
Op bepaalde plekken in de diverse wijken is er zeker voldoende groen. Helaas niet
overal, waardoor sommige wijken toch een te steenachtige indruk geven en
daardoor ook vaak een wat verpauperde indruk geven.
Waar kan ik nog in stilte van 'groen' genieten in (de buurt van) Zoetermeer, dan ga
ik naar het duinengebied in Wassenaar, die rijke stinkers wonen daar niet voor
niets.
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Mee
oneens



Zoals het nu voorstaat in Zoetermeer (huidige situatie), is tussen Groen en
Gebouwen binnen ruimtelijke woon- en leef structuur nog in balans. Maar gezien de
schreeuw naar woning tekorten (ook in Zoetermeer), zou de kans aanwezig zijn dat
er op meerdere plekken in Zoetermeer gebouwd -woningen- zullen worden.
Hiervoor zouden veel groen moeten worden afgestaan. Het zou dus zinvol zijn om
bij het bouwen van gebouwen een verantwoorde balans hiervoor te vinden!



Als er bomen of plantvakken worden geruimd, dan wordt dat niet altijd weer
aangevuld met nieuwe aanplant.
De gemeente WAS groen genoeg, maar de laatste jaren zijn er talloze bomen gekapt
of ingekort.
Er is veel gekapt de laatste jaren9.
Er zijn in het afgelopen jaar vele bomen gekapt om plaats te maken voor meer
parkeerplekken
Groen genoeg....onkruid dus!
Het ging goed naar mijn idee, maar er wordt meer en meer gekapt. Vermoedelijk
ivm 5G, al zal dat niet als reden erkend worden.
Het kan niet groen genoeg zijn!
Hoe meer groen, hoe beter. Meer ruimte voor flora en fauna is altijd positief.
Ik zie vooral veel groen in de wijken gekapt worden
In 1978 in Zoetermeer komen wonen (Bergenbuurt Meerzicht) Ht lijkt wel of het
beleid van de gemeente Zoetermeer is de boel te laten verloederen. Voorheen
kreeg ik van bezoekers altijd complimenten van "het lijkt wel of je in een
bungalowpark woont, zo mooi is het hier.
Bomen verwijderd (wegens Iepziekte) niets meer voor teruggezet. Het groen is saai
overal de zelfde aanplanting.
De stad ziet er ook aardig smerig uit.
Kan altijd meer groen, zoals grasvelden om lekker met een clubje te gaan zitten
zonnebaden etc barbecueën etc
Men maakt plannen om een bepaalde stadswijk te vergroenen maar wijkt teveel af
van de plannen waardoor het resultaat zwaar tegenvalt.
Steeds meer bomen worden gekapt
Zoetermeer heeft vele groen, belangrijk: geen aantasting hiervan en lokaal valt er
zeker nog wat te winnen. Bv langs de wegen etc veel meer bloemen/ bloeiende
planten inzaaien. is nu teveel alleen aar gras bv langs de Azie weg
Zoetermeer is groen, maar kan altijd groener
















Zeer mee
oneens







Er zijn te veel plekken die niet inspelen op duurzame energie, of niet denken te
kunnen inspelen. Denk aan al die flats waarvan het vastgoedbeheer geen
investeringen wil doen in duurzame energie. De gebouwen zijn veelal lelijk van
kleur. En de geur van auto's is overal te ruiken.
Het kan niet groen genoeg zijn. Tevens oude en zieke bomen moet ook op tijd
vervangen worden.
Nee, nog veel te doen om de groenste stad van Nederland te worden, zijn wel op
weg.
Veel teveel bomenkap, veel te weinig groen, te weinig aandacht voor
daadwerkelijke natuur n de stad, te weinig strijd tegen de vertegeling van tuinen.
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4.1 Welke plekken in Zoetermeer kunnen wel wat meer
groen of kleur gebruiken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=93)
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Weet niet

op vraag "4.1 Welke plekken in Zoetermeer kunnen wel wat meer groen of kleur gebruiken?" is het
meest gekozen antwoord (69%): "Stadshart in het algemeen".

Andere plek, namelijk:


























Alle wijkeb waar recentelijk alle bomen zijn gekapt.
Alle wijken (2x)
Bermen, woonerven, niet alles platmaaien tot een fantasieloos landschap
Betere groene verbindingen tussen de parkjes
De leyens
Flats in diverse wijken
Groene dakbedekking
Heel Zoetermeer
In de wijken
In de wijken zou ik graag nog meer "ongerept" groen zien, dus niet maaien en indien mogelijk
snoeihout laten liggen om meer plaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren te creëren.
Inzaien van bloeiende planten langs de wegen/fietspaden
Langs sommige straten
Langs wegen en straten vooral in Buytenwegh
Meer gevarieerd groen tussen de bebouwing, meerzicht
Oosterheem (4x)
Op plein en rondom scholen
Oude dorp, rokkeveen
Palenstein (2x)
Seghwaerd
Speel- en Trapvelden voor onze jongeren
Tussen de huizen
Vrijwel overal.
Wijken als Dorp, Driemanspolder
Winkelcentra in de wijken
WInkelcentrum Oosterheem
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Woonwijken

Toelichting
















Aangeharkt groen is minder aantrekkelijk voor flora en fauna. Door op de plekken waar dat
mogelijk is meer mogelijkheden te scheppen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren draagt
dat bij tot een gezonde leefomgeving. Ik denk dan aan houtwallen van snoeihout, houtsnippers
ipv andere verharding en weinig tot niet maaien. Dat kan natuurlijk niet overal maar er zijn in
iedere wijk wel plekken waar dat mogelijk is. Voorwaarde is wel een goede voorlichting van
omwonenden.
Dan wel goed letten op wat de bomen laten vallen aan vrucht en bloemblaadjes. Vooral in
winkelstraten. Je blijft vegen als winkelmedewerker.
De winkels worden wel groter gemaakt maar meer groen in het stadhart geeft het stadshart niet
meer steriele look van beton en straten en etalge alleeen
Er zijn veel bomen verdwenen en relatief weinig voor in de plaats gekomen. Vroeger reed je op
de Muzieklaan onder de bomen door, nu is het een kale bedoeling. Struiken gras en heggen zijn
lang niet sfeervol. Bovendien zuigen bomen meer water en geven beschutting tegen de volle
zon.Charlie Parkerrode boomloos :-( Er stonden bij iedere 2 huizen een boom, helaas gekapt en
nooit meer vervangen!!!! Ik liep gisteren door het centrum van mijn geboorteplaats Den Haag
en zag tot mijn verbazing dat het daar groener is dan in Zoetermeer!!
Heeft minder groen dan andere wijken
Ik vind dat alle straten en pleinen in Zoetermeer bomen moeten hebben. Groen staat overal
goed en brengt overal sfeer en verkoeling.
Langs de stenen kades kan meer riet komen omdat er toch geen woonboten en
pleziervaartuigen liggen/ varen. Zo is er meer groen voor watervogels om te nestelen of in weg
te vluchten en het staat ook mooi dan zo'n grijze kade. Het oosterheemeiland mag wel meer
groen krijgen in de vorm van heggen waar vogels in kunnen nestelen, wat de wind op het eiland
verminderd en om de watervogels wat meer af te schermen voor de passanten.
Met name de Dorpsstaat nabij Class "oude muziek school" is armzalig, ook de dorspostraat zelf
moet groener worden, daarnaast heeft het plein "voorheen de markt" geen enkele uitstraling,
een dooie saaie boel! Algemeen meer groen in de winkelstraten!
Met name speelpleinen enzo. Zo komen kinderen in contact met een groene omgeving wat een
positive bijdrage leverd aan hun opvoeding.
Met uitzondering van de wijk Rokkeveen. Er is tegenwoordig weinig fleur te vinden in onze
gemeente.
Parkeerplekken van steen vervangen door parkeerplekken van gras.
Wat een treurigheid is het nu!
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Stel u bent verantwoordelijk voor de vergroening van de gemeente Zoetermeer.

4.2 Hoe zou u dit aan pakken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=92)

74%

70%
60%

51%

50%

49%

40%
27%

30%
20%
10%
0%
Meer bomen planten

Meer plantenpakken
plaatsen

Tegels vervangen door
gras

Andere manier

op vraag "4.2 Hoe zou u dit aan pakken?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Meer bomen
planten".

Andere manier, namelijk:




















Afschaffen van gebruik zwaar materieel om gras te maaien. Niet alle bomen tegelijkertijd
rooien. Kap geen lage hoge kwaliteitsbomen als eik, voor grote gewone essen die er naast staan
met maar een beperkte reseterende levens duur. investeer in vakkennis van ambtenaren en
besteed minde rut zodat mensen zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor de langer termijn
kwaliteit van het groen.
Beter snoeien
Bloemenperken, bloembak aan palen
Bomen laten staan, niet zo idioot snoeien en rooien zoals nu het geval is
Dakbeplanting met mos of vetplanten.
Een echt groen plan maken
Geen bebouwing meer toestaan in de parken/groen,
Grasverbetering toepassen in de wijken
Groene daken aanleggen op daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen
Groene gevels en daken
Grotere buurttuinen en ook wat hulp daarbij zodat je af en toe iets kunt aan schaffen
daar voor !! want als je al jaren een buurtuin verzorgt krijg je niets meer. ik sta nu bv
elke morgen een uur te sproeien . af en toe moet er wat worden vervangen ook bv hek
werk . alle palen zijn helemaal verrot
Hangtuinen en Het voorbeeld van Rotterdam volgen groene daken.
Meer adoptie van grond, buurtbeheer
Meer bloeiende lage struiken
Meer bloemen voor bijen. Inheemse planten.
Meer ongerept groen, zie 4.1
Meer water vasthouden in de wijken door aangepaste bestrating, geen asfalt, etc.
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Minder maaien, meer teruggeven aan de natuur
Niet zoveel en zo rigoreus snoeien en maaien
Vastgoedbeheerders belonen voor duurzame energie en meer beplanting aan flatgebouwen
Vergroten van groenstroken en bewoners meer betrekken bij het groen in hun omgeving.
Wellicht buurtinitiatieven stimuleren
Verticale tuinen bij (gemeentelijke) gebouwen.
Vrolijke en doelmatige groenvoorziening scholen
Zie 4.1 Inrichten

Toelichting













Als de gemeente is investeert in het verbeteren van de grasvelden(jes) in de wijken van
Zoetermeer vooral investeren in de waterafvoer van de velden even een voorbeeld aan de
ruseschans en de pelschans is bij regenval geen grassprietje meer te zien door de overvloed aan
water.
En het netjes maken van de schelpenpaden bij het noordelijk plassen gebied
Een echt groen plan maken in overleg met de inwoners per wijk.
Breng de fleur terug van weleer
Gras ia altijd goed voor de waterafvoer, plantenbakken met niet alleen maar groen, om dat daar
zo weinig onderhoud aan zit, maar meer kleur wordt Zoetermeer nog meer levendiger
Grote bomen zodat er natuurlijke schaduw plekken ontstaan. Dus bijvoorbeeld met bankje
Je kunt nooit groen genoeg zijn!
Rondom bomen bloeiende planten zetten. En mensen met verstand van groen het onderhoud
laten doen. Nu zijn mensen aan het werk die doen wat op hun lijstje staan. Wordt maar lukraak
gemaaid en gesnoeid! Kom maar eens kijken op de Nadinegang.
Tegels vervangen door gras vind ik belangrijk omdat er zo bij regenval de riolen minder belast
worden.
Veel schoolpleinen zijn wel voorzien van speelmaterialen. Vaak wel saai. Ik mis een mooie,
natuurvolle invulling m.b.t. de groenvoorziening, juist op het schoolplein. Groenvoorziening
doelmatig maken, zodat kinderen (en volwassenen) kunnen genieten van het groen, fietsen OP
het schoolplein vanzelf verbannen kan worden, de fietsen op een andere plek dan OP het
schoolplein geparkeerd kunnen worden, kinderen leren dat de natuur en het milieu belangrijk is
voor de leefkwaliteit en ter verbetering van het aangezicht. "Meer groen, is wat wij moeten
doen!" Zou mijn motto zijn....
Wat ik al schreef mensen die een buurttuin verzorgen zouden toch af en toe wat mogen
aanschaffen . of het hekwerk vervangen . nu schaf ik zelf vaak van alles aan maar eigenlijk is
dat te gek
Zie 4.1

15

Groen in de wijken
In de ene wijk liggen veel tegels, de andere wijk is juist veel groen aangelegd.

5 ‘Meer groen draagt bij aan een prettige woonomgeving’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=190)

80%
69%

70%
60%
50%
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30%
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4%

0%

0%
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Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Op stelling 5 ‘Meer groen draagt bij aan een prettige woonomgeving’ antwoordt 95% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 0% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer
mee
eens













Groen is leuk in de wijk maar om het te laten overwoekeren is een ander verhaal.
Groen nodigt bewoners ook uit om in de wijk te wandelen en rond te kijken. Daardoor
wordt het buurtcontact ook bevorderd.
Groen zorgt voor een vriendelijke woonomgeving. Wanneer de gemeente actief gaat
proberen om omwonenden (deels) voor hun buurtgroen te laten zorgen zal ook de
sociale cohesie in de wijk beter worden. Ondersteuning van de gemeente vwb groter
onderhoud en controle is wel voorwaarde.
Helemaal mee eens met onderstaande tekst
Het groen moet dan ook wel goed onderhouden worden en niet leiden tot ergernissen
of risico's (gladde bladeren, vallende takken, etc.)
Het groen moet echter niet te hoog zijn, zodat uitzicht niet belemmerd wordt, dit ivm
veiligheid.
Ik en ik weet zeker een groot aantal inwoner houden ook het plantsoen voor ons huis
netjes zoals het zwerfafval oppakken en meenemen. Maar het kan nog beter meerdere
inwoners zouden hier toe aangespoord moeten worden. Ik pleit ook voor nieuwe
afvalbakken in de stad waar vogels niet het afval uit kunnen halen wat ik nu heel vaak
zie gebeuren. En stop aub met het uitdelen van hondenzakjes. Er zijn mensen die dit
niet snappen en denken dat je de hondendrollen met zakje en al op straat moet achter
laten???Dit gaat natuurlijk voorbij aan het doel wat het moet dienen.
Maar dan wel fleurig en veel bloeiend groen, zodat het in alle jaargetijden er gezellig
uit ziet.
Meer groen betekent meer flora en fauna.
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Mee
eens











Mits goed onderhouden. Dat betekent niet alles maaien, juist niet. Maar het moet niet
rommelig worden en mensen moeten er ook geen overlast van hebben
(stoepen/wegen moeten geheel begaanbaar blijven uiteraard)
Samen een gedeelte onderhouden, verhoogd de saamhorigheid. En je bent
verantwoordelijk voor een stukje van je eigen leefruimte.
Zeker mee eens. Maar daarnaast vind ik dat bewoners ook inspraak moeten hebben op
de vorm. Zoals de mogelijkheid overlast veroorzakende bomen te laten vervangen voor
andere soorten etc.
Zorg dat openbaar groen meer opvalt nu zie je dat het vaak kleine verloren ruimtes die
door wat groen worden opgevuld. maak het groen ook groen ook functioneler voor de
bewoners. wellicht beter voor het onderhoud en functionaliteit om wat grotere
groenplekken te creëren ipv kleine hoekjes die als afval station gebruikt worden.
Als ook de rommel maar opgeruimd wordt. Wekelijks heb ik in het seizoen een halve
container bladeren van de bomen. Ook na het snoeien blijft er veel liggen. Probleem is
dat vrijwel alles wat op straat ligt wordt mijn carport ingeblazen.
Draagt ook bij aan een beter milieu CO2 afvoer regenwater e.d.
Er staan te veel te grote bomen, dat geeft overlast. Kleinere bomen en meer variatie in
groen heeft mijn voorkeur. Het is nu allemaal erg eenzijdig
Het groen in de hele gemeente wordt zeer slecht onderhouden. Het onkruid (door de
gemeente gras genoemd) staat op veel kruisingen 2x per jaar dermate hoog, dat het
een gevaar is voor het verkeer. Gezien de torenhoge OZB die geheven wordt, mag dit
vaker (maandelijks) onderhouden worden.
Het groen in de losloop gebieden voor honden is vaak dusdanig hoog, dat zelfs een
Deense Dog volledig verdwijnt in het groen. Geen wonder dat de honden een andere
plaats uitzoeken voor hun behoeften. Het mag niet, maar is volledig te begrijpen. ALS
het eens gemaaid wordt, noem ik dat meer scheuren. Het gras wordt niet gemaaid
maar kapot getrokken. Omdat het veel te lang is. Het ziet er niet uit ! Ik voel me vaak
ergens in de Afrikaanse binnenlanden als ik langs de Meerpolder loop. Gezien de
bevolkingssamenstelling komt dat wel goed uit, maar ik voel mij in de omliggende
gemeentes, met regelmatig groen onderhoud, beter thuis
Het is alleen erg jammer dat sommige groenstroken niet goed worden onderhouden.
Staan half dode struiken die na veelvuldige melding niet worden gesnoeid. Daar zou ik
graag eens over willen praten.
Meer groen oogt niet alleen prettig in de woonomgeving. Maar geeft ook het gevoel
dat je dichtbij de natuur is met de afwisselende plantenstructuur. Te vergelijken met
wandelen/lopen door het bos/park.
TV scherm langs A12 vervangen door bord met " Gemeente Zoetermeer werkt niet
langer mee aan milieu-vervuilende reclame-uitingen "
Uitzondering zijn de vele hoge bomen waar van alles uitvalt/waait zoals plaktroep van
luizen en sierappeltjes. Deze bomen verpesten het woongenot door de troep die eraf
komt. In sommige straten moet men meerdere keren per week de auto wassen anders
blijf je aan de deur plakken. Eerst heb je de bloesem die overal heen waait, daarna de
appeltje en daarna het blad en de hele zomer luizenpoep. Kortom het hele jaar lol van.
Aangezien ze tussen de parkeerplaatsen staan nemen ze ook nog eens onnodige ruimte
in. Er is ondertussen een nijpend tekort aan parkeerplaatsen.
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Weet
niet



Waarom wordt het onkruid niet beteugeld. Het laten uitgroeien geeft een zeer
rommelig aanzicht waardoor de bewoners het beoordelen als een rotzooi en zich daar
dan ook naar gedragen. Kijk naar het park in de Bossenbuurt de aanblik is niet wat ons
was voorgehouden.



Maakt mij niet uit, want ik wil weg uit Zoetermeer
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In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor het groen, maar de bewoners
kunnen zelf ook zorgen dat de wijk wat groener is door het vergroenen van de eigen tuin.

6 ‘Wijkbewoners moeten meer verantwoordelijk worden
gemaakt om hun eigen straat groen te maken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=188)
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Mee oneens

Zeer mee
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Op stelling 6 ‘Wijkbewoners moeten meer verantwoordelijk worden gemaakt om hun eigen straat
groen te maken’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens









Mee eens




De vertegeling loopt de spuigaten uit, in mijn straat ben ik de enige bewoner die
nog niet de voortuin heeft betegeld
Een straat wordt gelijk een stuk gezelliger als er groen is. Mensen moeten naar
buiten om het te verzorgen en ontmoeten elkaar. Tevens staat groen en kleuren
veel beter dan grijs beton en beter voor de waterafvoer tijdens een regenbui.
Geef dan wel het goede voorbeeld. Zie vorige opmerking
Kan daar een subsidieregeling of iets dergelijks voor komen?
Maximaal 30% van hun tuin bestraten en zorgen voor eigen waterafvoer!
Meer informatie over de mogelijkheden is denk ik wel wenselijk. Hoeveel vrijheid is
er? Wat voor hulp is er mogelijk om bijv. een boomspiegel opnieuw in te vullen?
Woon zelf op de Vasariruimte daar wordt echt nooit onderhoud gepleegd aan het
groen!!
Stoepen en kleine beplanting stikt van het onkruid!
Alleen als men zelf enthousiast is, anders gaat dit niet werken. Andere enthousiaste
groenbewerkers mensen laten inspireren en het werkt aanstekelijk.
Bewoners in flats zijn gebonden aan de regels van vastgoedbeheerders, en hebben
verder geen eigen tuin
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Neutraal






De gemeente moet dit wel faciliteren financieel en met advies hoe dit aan te
pakken. Voor wat betreft het tuinafval een grotere groenbak verstrekken. Door al
het afscheiden kan menigeen met een veel kleinere grijze bak toe. Of door het
tuinafval elke week op te halen. Ik bezit geen auto dus kan niet zelf mijn tuinafval
wegbrengen.
Geef mensen voorlichting over problemen met afwatering en maak een app met
(flat)bewoner die graag de tuin van iemand onderhouden.
Helaas merk je dat bewoners die hun eigen tuin ontgroenen niet zijn geïnteresseerd
in het vergroenen van de stad
Het stukje gemeente groen voor mijn deur (Bunuelstrook 75) wordt al jaren niet
bijgehouden door de gemeente, ook niet na meldingen van mijn buurman en mij.
Het zelf in beheer krijgen zouden we willen maar dan ook inbreng wat er zoal kan
staan. Nu is het een rommeltje en een kattentoilet met een kalende boom die voor
overlast zorgt.
Het vergroenen van straten is een goed streven, maar daarbij is het ook goed om
meer te handhaven op het gebied van de verzorging. Buurtbewoners die met name
hun tuin verwaarlozen zouden een sanctie moeten kunnen worden opgelegd. Het
argument van sommigen dat er geen geld voor zou zijn kan m.i. niet van toepassing
zijn. Het is meer de onwil en aanspreken door buurtgenoten geeft onvoldoende
druk.
Laat straatbewoners meedenken over de inrichting van het groen en onderhoud.
veel straten zijn ingericht op de auto. dit zou je ook kunnen omdraaien, door b.v.
huis, voortuin, openbaar groen en autoweg. ipv huis, voortuin, weg, groen.
Mee eens maar vooral ook goed onderhouden!!
Mee eens, maar er moet wel vanuit de gemeente hierover gecommuniceerd
worden. En daarmee bedoel ik niet een bericht in het Postiljon, maar brieven en
waar mogelijk ook het organiseren/mogelijk maken om buurtoverleg hierover te
faciliteren.
Mijn tuin is groen. Veel vogels vlinders, bijen en kikkers en padden.
We hebben gewoon teveel alsvalt en straatstenen in het algemeen genomen.
Wij hebben een perk geadopteerd. Diverse buren ook. Kleine moeite en grote winst
Zie 5.
De gemeente moet niet alles afschuiven op de eigen bevolking. De overheid in zijn
algemeen schuift veel te veel af op de inwoners. We betalen meer dan genoeg
belasting.
De particuliere tuinen in het centrum liggen er over het algemeen nogal treurig bij,
ik betwijfel of het wenselijk is mensen een verplichting op te leggen dat beter te
doen, zeker door een gemeente die nu al veel te lang de ruimte rond het stadhuis
tot bouwplaats heeft laten verloederen, omdat vrij recente bouw weer moet
worden vervangen door nieuwbouw. Weer een wethouder die een monumentje
voor zichzelf heeft bedacht? Als de gemiddelde Zoetermeerder zo met geld zou
omgaan zaten we allemaal in de schuldsanering.
Mijn straat is groen genoeg!
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Mee
oneens



Zeker 95% van de wijkbewoners doen er alles aan om in hun eigen voor - en
achtertuinen veel groen te hebben (naast de vele bloemsoorten). Eigen straat groen
te maken is een ander verhaal. Bij sommige straten in de verschillende wijken
nodigen uit om het Groen te maken; in onderling overleg met de buren. Maar in
sommige wijken zou het niet eenvoudig zijn zonder enige ondersteuning en
begeleiding van de Gemeente Zoetermeer. Anders zou er wildgroei kunnen
ontstaan. Hier is zeker een goede mogelijkheid en moment van de Gemeente om
hierover een productieve en gedegen informatie te bieden aan de wijkbewoners.



Er moet plaats zijn voor groen. Ruimte worden gemaakt voor groen zonder dat dit
ten kosten gaat van parkeerplaatsen. Veel plantsoenen of parkjes verdwijnen. Deze
zijn belangrijk.
Ik vind dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van bewoners en
gemeente. Samen werken.
Je kan wijkbewoners initiatieven laten nemen en daarbij als gemeente samen
werken om dit uit te voeren. maar er kan niet van wijkbewoners verwacht worden
dat ze dit compleet zelf zullen doen
Moeten verantwoordelijk worden gemaakt -> hoe doe je dat? Je voelt je
verantwoordelijk of niet. Wat helpt is als de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft.
Vervang “verantwoordelijk” door “betrokken” en ik ben het met de stelling eens.
Wel zorg voor eigen tuin maar niet voor de openbare weg.
Zal dat lukken met al die vluchtelingen die bijdragen aan toename van ongedierte
en de hondenbezitters die hun hond overal uitlaten???!!!!!








Zeer mee
oneens




Er zijn per straat altijd een paar mensen die hier nooit aan mee zullen werken of die
hun geld anders willen besteden
Teveel lui die de boel kaal willen hebben. Kun je groene heer niet aan
toevertrouwen.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Groen in Zoetermeer
Groen in de wijken
28 juni 2018 tot 09 juli 2018
199
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
2 minuten en 48 seconden
10 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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