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SAMENVATTING
jongerenpeiling
In het voorjaar van 2014 is in de gemeente Zoetermeer een jongerenpeiling
uitgevoerd. Deze peiling is een vervolg op een initiatief uit 2012. In opdracht van
de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zijn vragen gesteld over recreatie en natuur.
De vragen zijn voorgelegd aan respondenten in alle leeftijdsklassen tussen 12 en
26 jaar.
opzet en respons
Aan een steekproef van 10.000 Zoetermeerse jongeren tussen 12 en 26 jaar is
verzocht een enquête op internet in te vullen. De respons ligt ongeveer op het
verwachte niveau. 1613 respondenten (16,1%) hebben alle vragen of een deel
daarvan beantwoord. De vragen over recreatie en natuur zijn beantwoord door
1453 respondenten (14,5%).
natuurgebieden en parken
parkbezoek in de afgelopen twaalf maanden
Het Buytenpark, Noord Aagebied, Westerpark, Van Tuyllpark en Balijbos zijn op
stedelijke schaal de belangrijkste (meest bezochte) parken. De andere Zoetermeerse parken trekken, zowel in 2012 als 2014, veel minder bezoekers, maar
hebben veelal wel een rol als wijk- of buurtpark.
wat willen jongeren kunnen doen in natuurgebieden en parken?
Genieten van de omgeving is in 2014 op deze vraag het meest gekozen antwoord
(gekozen door ruim 55%). Ook de antwoorden wandelen of fietsen, tot rust komen
en sporten scoren hoog (deze antwoorden worden alle genoemd door meer dan
45% van de respondenten).
In het algemeen voldoen de parken en natuurgebieden goed of redelijk aan de
voorkeuren van de respondenten. Bij wandelen of fietsen geldt dit voor 87% van
degenen die daar belang aan hechten. Bij de meeste andere voorkeuren ligt dit
aandeel tussen de ca. 60 en 80%. Er zijn drie uitzonderingen. Voorkeuren met een
verhoudingsgewijs ongunstige score zijn:
 er kunnen vissen: 54% van degenen die willen vissen acht de mogelijkheden hiertoe goed of redelijk; 41% acht de mogelijkheden matig of slecht.
 er alléén kunnen zijn: 46% acht de mogelijkheden hiertoe goed of redelijk;
51% acht deze matig of slecht.
 er bijzondere planten en dieren kunnen vinden: slechts 31% acht de
mogelijkheden hiertoe goed of redelijk; 66% acht deze matig of slecht.
het groen in de directe woonomgeving
In meerderheid (72%) is men positief over het groen in de directe woonomgeving.
Er treden daarbij wel enige verschillen op tussen wijken. In Rokkeveen en Noordhove is de verhouding tussen het aandeel tevreden en het aandeel ontevreden
respondenten het meest gunstig.
De toelichtingen van (zeer) tevreden respondenten hebben veelal betrekking op de
(ruime) hoeveelheid groen, op korte afstand van huis.
De (zeer) ontevreden respondenten brengen verschillende zaken ter sprake: dat er
te weinig groen is; dat groen helaas moet wijken (bomenkap); commentaar op de
onderhoudssituatie; klachten over hondenpoep.
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informatievoorziening
interessegebieden
Van alle respondenten zegt 37% geïnteresseerd te zijn in nieuws en informatie
over de natuur van Zoetermeer en omstreken. De meeste interesse heeft men voor
evenementen en activiteiten die in de omgeving worden georganiseerd.
kanaalvoorkeur
Internet heeft bij de grootste groep respondenten de voorkeur als informatiekanaal
over de natuur in Zoetermeer en omstreken. Ook de lokale krant en Facebook
scoren hoog (36%, respectievelijk 30%).
informatiebronnen
De gemeentelijke organisatie wordt door 39% van de respondenten met interesse
in de Zoetermeerse natuur gezien als de bron waar zij de meest geschikte
informatie over die natuur kunnen verwachten. 11% noemt Staatsbosbeheer.
Andere informatiebronnen worden veel minder genoemd.
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1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

1.1

inleiding
In het voorjaar van 2014 is in de gemeente Zoetermeer een jongerenpeiling
uitgevoerd. In deze digitale enquête worden over uiteenlopende onderwerpen
vragen gesteld aan jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 26 jaar. In opdracht
van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zijn vragen gesteld over recreatie en
natuur. De vragen zijn voorgelegd aan respondenten in alle leeftijdsklassen tussen
12 en 26 jaar.
Deze peiling is een vervolg op een initiatief uit 2012. In dat jaar is een vergelijkbaar
onderzoek uitgevoerd, toen nog onder de naam jeugdomnibus. Een deel van de
vragen over bezoek aan parken en groengebieden uit 2014 is ook al in 2012
gesteld.

1.2

doelstellingen
Doelstellingen van dit deelonderzoek zijn: na te gaan...
 welke wensen Zoetermeerse jongeren hebben ten aanzien van de natuurgebieden en parken in en om Zoetermeer: voor welke activiteiten moeten
deze gebieden geschikt zijn?
 welke van deze parken / natuurgebieden door hen bezocht worden;
 hoe goed de parken / natuurgebieden voldoen aan hun wensen;
 hoe tevreden jongeren zijn over het openbare groen in hun directe
woonomgeving;
 óf, en zo ja, op welke wijze jongeren kennis wensen te nemen van
informatie over de natuur van Zoetermeer en omstreken.

1.3

respons
Voor de jongerenpeiling is uit de Basisregistratie Personen een steekproef
getrokken van 10.000 jongeren die op 1 mei 2014 ten minste 12 jaar oud en niet
ouder dan 26 jaar waren. Aan elk van hen is schriftelijk verzocht de enquête op
internet in te vullen. Zij konden daartoe via een unieke code inloggen op de
vragenlijst. Na een week is een rappel verstuurd aan degenen die de vragenlijst
nog niet hadden ingevuld.
De uiteindelijke respons ligt ongeveer op het verwachte niveau: 1613 jongeren
(16,1%) hebben alle vragen of een deel daarvan beantwoord. 1449 van deze
respondenten hebben de enquête volledig ingevuld; 164 respondenten zijn ergens
tijdens het invullen afgehaakt. De vragen over recreatie en natuur zijn beantwoord
door 1453 respondenten (14,5%). Figuur 1.1 (volgende pagina) laat de woonwijken
van deze respondenten zien. Wat betreft de woonwijk is de respons een redelijk
goede afspiegeling van populatie en de steekproef. Wat betreft leeftijd en sekse:
zie bijlage I (p.19). In die bijlage is te zien dat de responspercentages negatief
samenhangen met de leeftijd: hoe jonger, hoe hoger de respons. Verder blijkt dat
vrouwelijke respondenten licht oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van
mannelijke respondenten.
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overig
1%

Oosterheem
19%

Centrum
12%

Meerzicht
11%

Buytenwegh de
Leyens
14%

Rokkeveen
21%

Noordhove
8%

Seghwaert
14%

figuur 1.1

woonwijken van de respondenten op de jongerenpeiling (in procenten; n= 1453)

1.4

dit rapport
hoofdtekst
In hoofdstuk 2 worden de vragen over bezoek aan parken en natuurgebieden
besproken. Hoofdstuk 3 gaat over informatievoorziening.
bijlagen
In bijlage I wordt de respons verantwoord aan de hand van enkele achtergrondvariabelen.
In bijlage II staat een verantwoording van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.
Bijlage III is de vragenlijst, voor zover relevant voor dit deelonderzoek. Hierin wordt
ook de routing van de vragen inzichtelijk gemaakt.
Bijlage IV bevat rechte tellingen voor alle kwantitatieve variabelen. Ook staan in
deze bijlage de toelichtingen bij antwoorden zoals 'anders, namelijk: …..'.
Bijlage V bevat de toelichtingen die de respondenten gaven op een vraag naar de
tevredenheid over het groen in hun directe woonomgeving.
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2
2.1

NATUURGEBIEDEN EN PARKEN
algemeen
voorkeuren voor activiteiten
Figuur 2.1 toont de parken en groengebieden waarover vragen zijn gesteld in de
jongerenpeiling.

Seghwaer t se
Hout

Bent woud 

par k bij hoogbouw
Meer zicht
Heempar k /
Vr ij buit er
Wil hel minapar k
Bur gemeest er
Ver nèdespor t par k

figuur 2.1

Van Tuyl l par k

parken en groengebieden in en bij Zoetermeer

Allereerst is de respondenten - nog los van de beschouwde parken en natuurgebieden - gevraagd naar hun voorkeuren: wat willen zij kunnen doen in natuurgebieden en parken? Figuur 2.2 geeft een overzicht van de antwoorden die in
2014 en 2012 zijn gegeven. De verdeling over de antwoorden (maximaal vier per
respondent) is voor deze beide meetjaren ongeveer gelijk. Genieten van de
omgeving is in 2014 het meest gekozen antwoord (gekozen door ruim 55%). Ook
de antwoorden wandelen of fietsen, tot rust komen en sporten scoren hoog (deze
antwoorden worden alle genoemd door meer dan 45% van de respondenten).
De - weinig gekozen - antwoordmogelijkheid vissen is pas in 2014 toegevoegd.
Onder degenen die 'anders ' antwoorden (6% in 2014) komen relatief veel respondenten voor die in het park of natuurgebied hun hond willen kunnen uitlaten of
er willen kunnen paardrijden.
Op p.33 staat een lijst met alle toelichtingen bij het antwoord 'anders'.
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ik wil er kunnen sporten
ik wil er kunnen wandelen of fietsen
ik wil er kunnen vissen
ik wil er kunnen struinen, slenteren, ronddwalen

ik wil er kunnen genieten van de omgeving
ik wil er bijzondere planten en dieren kunnen vinden
ik wil er tot rust komen
ik wil er samen met leeftijdgenoten heen
ik wil er met zijn tweeën kunnen zijn
ik wil er met mijn familie heen
ik wil er graag alléén kunnen zijn
anders
geen van deze zaken
0%

20%
2014

figuur 2.2

40%

60%

80%

100%

2012

de mogelijkheden die natuurgebieden en parken moeten kunnen bieden (in procenten,
maximaal vier antwoorden per respondent, metingen uit 2014 en 2012)

parkbezoek in de afgelopen twaalf maanden
Iedere respondent kon de drie gebieden aangeven waarin hij of zij in de twaalf
maanden voorafgaand aan de enquête het meest is geweest. Er zijn grote verschillen tussen de parken in het aantal jongeren die deze parken en groengebieden
hebben bezocht.
Buytenpark
Binnenpark
Noord Aagebied
de Wijdse Weide
Seghwaertse Hout
Bentwoud
Westerpark
park bij de hoogbouw in Meerzicht
Wilhelminapark
Burgemeester Vernède-sportpark
Van Tuyllpark
Heempark (Oosterheem)
de Vrijbuiter (natuurspeelplaats in het Heempark)

Balijbos / Floriadepark
Burgemeester Hoekstrapark
geen van deze parken en groengebieden
weet niet
0%

20%
2014

figuur 2.3
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40%

60%

80%

100%

2012

de parken en groengebieden in Zoetermeer en directe omgeving waar respondenten in de
afgelopen twaalf maanden het meest zijn geweest (in procenten - maximaal drie gebieden
per respondent, metingen uit 2014 en 2012)
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Figuur 2.3 toot dat het Buytenpark, het Noord Aagebied, het Westerpark, het Van
Tuyllpark en het Balijbos op stedelijke schaal de belangrijkste parken zijn.
De andere parken trekken, zowel in 2012 als 2014, veel minder bezoekers, maar
hebben veelal wel een rol als wijk- of buurtpark (zie p.14).
Het in 2014 weinig genoemde Wilhelminapark behoorde in 2012 niet tot de
keuzemogelijkheden in de vragenlijst.
Tussen 2012 en 2014 is het bezoek door jongeren aan de parken nauwelijks
veranderd. Alleen bij het Van Tuyllpark is een verandering zichtbaar, namelijk een
flinke daling. Mogelijk heeft deze daling maken met ontwikkelingen rond Aquapark
Keerpunt tussen 2012 en 2014 (de tijdelijke sluiting en overname van dit zwembad,
dat in het Van Tuyllpark ligt).
Figuur 2.3 is overigens niet dekkend voor ál het parkbezoek van de respondenten:
tabel 2.1 laat zien dat bijna de helft van de respondenten het maximum van drie
parken heeft aangewezen. Aannemelijk is dat een deel van deze groep ook wel
vier of meer bezochte parken had kunnen aanwijzen.
tabel 2.1

aantal Zoetermeerse parken en groengebieden dat respondenten noemen
als meest bezochte gebieden in de afgelopen twaalf maanden
aantal
procent
(weet geen park bij naam te noemen)
105
7,2
nul parken
90
6,2
één park
314
21,6
twee parken
307
21,1
drie parken (maximum aantal)
637
43,8
totaal

1453

100,0

niet-bezoek
Een minderheid van 90 respondenten (ruim 6%) zegt in de afgelopen twaalf
maanden aan geen van de aan hen voorgelegde Zoetermeerse parken of groengebieden een bezoek te hebben gebracht. Figuur 2.4 toont dat deze kleine groep
van 6% redelijk evenwichtig is verdeeld over de woonwijken van de respondenten.
respons
zoetermeer

geen parkbezoek

1%
19%

Centrum
Meerzicht
Buytenwegh de Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem
overig

12%
11%
14%

21%
8% 14%

figuur 2.4

woonwijken van de respondenten die aangeven dat zij in de afgelopen
twaalf maanden geen Zoetermeers park hebben bezocht (in procenten, 100% = 90),
vergeleken met de herkomst van de respons

parkbezoek naar stadswijk
Figuur 2.5 toont voor elk afzonderlijk park en groengebied de herkomst en de
relatieve omvang van het bezoek door Zoetermeerse jongeren.
De parken die het meeste bezoek trekken vertonen ook de meest diverse
herkomst: het Buytenpark, het Noord Aagebied, het Westerpark en het Van
Tuyllpark. Wel is bij deze grote parken te zien dat nabijgelegen wijken relatief sterk
vertegenwoordigd zijn. Zo komen veel bezoekers van het Buytenpark uit
Buytenwegh De Leyens, en komen er veel bezoekers van het Westerpark uit
Meerzicht.
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Buytenpark

Seghwaertse Hout

Wilhelminapark

Heempark

Noord Aagebied

De Wijdse Weide

Bentwoud

Westerpark

park hoogbouw Meerzicht

Burg. Vernèdesportpark

Van Tuyllpark

Binnenpark

Balijbos / Floriadepark

Burgemeester Hoekstrapark

zoetermeer
totale
respons
1%

19%

12%
11%

Buytenpark

14%

21%
de Vrijbuiter

8% 14%

Centrum
Meerzicht
Buytenwegh de Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem
overig

figuur 2.5

12

herkomst (woonwijk) van de respondenten, naar de parken en groengebieden in Zoetermeer
e.o., waar zij in de afgelopen twaalf maanden het meest zijn geweest.
(de oppervlakten per gebied corresponderen met het gerapporteerd bezoek in 2014)
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Bij de kleinere parken is doorgaans één (aangrenzende) wijk dominant als
herkomstgebied. Het Balijbos heeft een gemengde rol: het is een groter park, met
een functie voor heel Zoetermeer; toch komt de helft van de bezoekende jongeren
uit Rokkeveen.
De verdeling over de herkomstwijken in 2014 lijkt sterk op de verdeling in 2012
(Jeugdomnibus 2012, deelrapport recreatie, natuur en duurzaamheid).
2.2

Beoordeling van parken en groengebieden
Aan het begin van de vragenreeks over groen en recreatie is de respondenten
gevraagd naar hun voorkeuren: wat willen zij kunnen doen in natuurgebieden en
parken? Deze voorkeuren (maximaal vier per respondent) zijn weergegeven in
figuur 2.2 (§ 2.1).
Na de vraag over hun recente parkbezoek is de respondenten vervolgens
gevraagd naar een oordeel over de realisatie (in en om Zoetermeer) van hun
voorkeuren. Figuur 2.6 laat deze beoordelingen zien. In deze figuur correspondeert
de oppervlakte van elk diagram met het aantal respondenten dat in 2014 een
voorkeur heeft uitgesproken voor een bepaalde activiteit. De segmenten in elk
diagram corresponderen met de percentages tevredenheid en ontevredenheid
over de mogelijkheden in Zoetermeer. In het centrum van de diagrammen is in
lichtere tinten de (on)tevredenheid in 2012 weergegeven (zie ook de tabellen op
p.34 e.v.).
In het algemeen voldoen de parken en natuurgebieden voor de meeste respondenten goed of redelijk aan hun voorkeuren. Bij wandelen of fietsen geldt dit voor
87%, bij de meeste andere voorkeuren ligt dit aandeel tussen de ca. 60 en 80%.
Er zijn drie uitzonderingen. Voorkeuren met een verhoudingsgewijs ongunstige
score zijn:
 er kunnen vissen: 54% van degenen die willen vissen acht de mogelijkheden hiertoe goed of redelijk; 41% acht de mogelijkheden matig of slecht.
 er alléén kunnen zijn: 46% acht de mogelijkheden hiertoe goed of redelijk;
51% acht deze matig of slecht.
 er bijzondere planten en dieren kunnen vinden: slechts 31% acht de
mogelijkheden hiertoe goed of redelijk; 66% acht deze matig of slecht.
Figuur 2.6 laat zien dat het in deze drie gevallen wel om betrekkelijk kleine groepen
respondenten gaat.
In praktisch alle gevallen is het verschil tussen de beoordelingen uit 2012 en 2014
klein. De enige uitzondering hierop is de mogelijkheid om er te sporten (die in 2014
door 46% van belang geacht wordt). Het aandeel van deze respondenten dat de
mogelijkheden om te sporten goed acht is flink gedaald: van 41% naar 30%.
In twee gevallen is er geen vergelijking met 2012 mogelijk. Naar de mogelijkheid
om te vissen was in 2012 nog niet gevraagd; voor de categorie 'anders', waarin de
respondent zelf een voorkeur invult, heeft vergelijken geen zin.
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ik wil er kunnen sporten

ik wil er kunnen wandelen of fietsen

ik wil er
kunnen vissen

figuur 2.6

ik wil er kunnen struinen,
slenteren, ronddwalen

ik wil er kunnen genieten
van de omgeving

ik wil er tot rust komen

ik wil er samen met
leeftijdsgenoten heen

ik wil er bijzondere planten en
dieren kunnen vinden

ik wil er met zijn tweeën kunnen zijn
(verkering, partner, date)

2012
ik wil er met mijn familie heen

ik wil er alléén kunnen zijn

zelf ingevulde wens

2014

1

goed

2

redelijk

3

matig

4

slecht

5

weet niet

figuur 2.6

beoordeling van de realisatie (in Zoetermeer en omstreken) van de mogelijkheden die
natuurgebieden en parken volgens de respondenten moeten kunnen bieden.
(de oppervlakte van elk diagram correspondeert met het aantal respondenten
dat in 2014 de genoemde functie voor zichzelf van belang acht).

2.3

groen in de directe woonomgeving
Bij de vragen over parken en groengebieden betrekken de respondenten de
gehele stad in hun beoordeling. Er zijn ook enkele vragen gesteld over het groen in
de directe woonomgeving (waarvan die parken uiteraard wel deel kunnen
uitmaken, maar waar ook het kleinschaliger buurtgroen toe behoort).
Figuur 2.7 laat zien hoe tevreden de respondenten over dat groen in hun directe
woonomgeving zijn. In meerderheid (72%) is men daarover positief. Er treden wel
verschillen op tussen wijken. In Rokkeveen en Noordhove is de verhouding tussen
het aandeel tevreden en het aandeel ontevreden respondenten het meest gunstig.
De resultaten voor 2014 lijken op die van 2012; alleen de verhoudingsgewijs
gunstige positie die Meerzicht in 2012 innam is nu vervallen.
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Centrum - 2014
2012
Meerzicht - 2014
2012
Buytenwegh de Leyens - 2014
2012
Seghwaert - 2014
2012
Noordhove - 2014
2012
Rokkeveen - 2014
2012
Oosterheem - 2014
2012
Zoetermeer - 2014
2012
0%

20%

(zeer) tevreden

figuur 2.7

40%
(zeer) ontevreden

60%

80%

100%

weet niet

tevredenheid over het openbare groen in de directe omgeving (de eigen woonbuurt),
per wijk, en voor de stad als geheel, in 2012 en 2014 (in procenten)

Alle respondenten zijn uitgenodigd een toelichting te geven op hun oordeel over
het openbare groen in de directe woonomgeving. Deze toelichtingen zijn opgenomen als bijlage V (p.41).
De opmerkingen van (zeer) tevreden respondenten hebben veelal betrekking op
de ruime hoeveelheid groen op korte afstand van huis.
De (zeer) ontevreden respondenten brengen verschillende zaken ter sprake: dat er
te weinig groen is; dat groen helaas moet wijken (bomenkap); commentaar op de
onderhoudssituatie; klachten over hondenpoep.
Het geheel van deze toelichtingen geeft overigens een ogenschijnlijk minder
gunstig beeld dan de antwoorden zoals weergegeven in figuur 2.7. Bij extreme en
bij ongunstige oordelen is men kennelijk sterker geneigd een toelichting te geven
dan bij gunstige en gematigde oordelen: zie tabel 2.2.
tabel 2.2

aantal toelichtingen in relatie tot het oordeel over het buurtgroen
respons aantal toelichtingen
zeer tevreden
135
58
tevreden
908
237
ontevreden
204
118
zeer ontevreden
84
62
weet niet
122
11
totaal

1453

Onderzoek & Statistiek

486

toelichtingen (pct)
43,0
26,1
57,8
73,8
9,0
33,4
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3
3.1

INFORMATIE OVER DE ZOETERMEERSE NATUUR
interessegebieden
Van alle respondenten zegt 37% geïnteresseerd te zijn in nieuws en informatie
over de natuur van Zoetermeer en omstreken.
Daarbij gaat de meeste interesse uit naar evenementen en activiteiten die in de
omgeving worden georganiseerd (figuur 3.1). De 'andere zaken', genoemd door
21 respondenten, zijn zeer divers (zie overzicht op p.38).
wetenswaardigheden
activiteiten die in de omgeving worden georganiseerd

natuurexcursies in de omgeving
evenementen

informatie over bereikbaarheid en openstelling
informatie over routes naar en in de natuur
nuttige adressen
andere zaken
nee, geen interesse
0%

20%

40%

figuur 3.1

interesse in nieuws en informatie over de Zoetermeerse natuur
(in procenten, meer antwoorden per respondent mogelijk, n = 1453)

3.2

kanaalvoorkeur; informatiebronnen

60%

80%

100%

kanaalvoorkeur
Aan alle respondenten die geïnteresseerd zijn in informatie over de Zoetermeerse
natuur is gevraagd via welke kanalen zij bij voorkeur kennis zouden nemen van
deze informatie. Figuur 3.2 geeft een overzicht. Internet wordt het meest genoemd,
namelijk door 47%. Ook de lokale krant en Facebook scoren hoog (36%, resp.
30%). Televisie neemt met 17% een middenpositie in. Andere kanalen (radio en
verschillende digitale kanalen) scoren aanzienlijk lager.
Wat is ingevuld bij de antwoorden 'ander sociaal medium' en 'op een andere
manier' staat in korte opsommingen op p.38 en 39. Een relatief veelgenoemd
'ander medium' is de e-mail.

via een lokale krant (Streekblad, Zoetermeer Dichtbij)
via de radio
via de televisie
via internet (website)
via een weblog
via Facebook
via Twitter
via Youtube
via een andere sociaal medium
op een andere manier
geen voorkeur
0%

figuur 3.2

20%

40%

60%

80%

100%

wijzen waarop respondenten met interesse voor informatie over de Zoetermeerse natuur
het liefst kennis nemen van die informatie (in procenten, maximaal drie antwoorden per
respondent mogelijk, n = 531)
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informatiebronnen
De gemeentelijke organisatie wordt door 39% van de respondenten die
geïnteresseerd zijn in de Zoetermeerse natuur, gezien als de plek waar zij de
meest geschikte informatie over die Zoetermeerse natuur kunnen verwachten.
Een andere informatiebron die redelijk veel wordt genoemd is Staatsbosbeheer
(genoemd door 11%). Figuur 3.3 geeft een overzicht van alle voorgelegde
mogelijke informatiebronnen en de bijbehorende percentages.
Toelichtingen bij het antwoord 'anders' staan op p. 39.

27%

6%
11%
6%

5%
3%
3%

figuur 3.3

18

39%

Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
IVN-Zoetermeer ca.
gemeente Zoetermeer
stichting Floravontuur
Rob de boswachter (Rob Wiewel)
anders
geen voorkeur

de informatiebron waar men de meest geschikte informatie over de natuur in en om
Zoetermeer verwacht te vinden (in procenten; n = 531)
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BIJLAGE I
tabel I-1

steekproef en respons

woonwijk
steekproef
aantal
kolom-%
Centrum
Meerzicht
Buytenwegh de Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem
overig
totaal

tabel I-2

respons
kolom-%

respons-%

1486
1090
1407
1364
791
1888
1922
52

14,9
10,9
14,1
13,6
7,9
18,9
19,2
,5

178
152
206
207
117
308
278
7

12,3
10,5
14,2
14,2
8,1
21,2
19,1
0,5

12,0
13,9
14,6
15,2
14,8
16,3
14,5
13,5

10.000

100,0

1453

100,0

14,5

sekse
steekproef
aantal
kolom-%
mannelijk
vrouwelijk
totaal

tabel I-3

aantal

aantal

respons
kolom-%

5163
4837

51,6
48,4

648
805

44,6
55,4

10.000

100,0

1453

100,0

respons-%
12,6
16,6
14,5

leeftijd op 1 mei 2014
steekproef
aantal
kolom-%
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar
totaal





599
716
620
649
629
681
679
652
673
672
653
704
685
694
694
10.000

aantal

respons
kolom-%

respons-%

6,0
7,2
6,2
6,5
6,3
6,8
6,8
6,5
6,7
6,7
6,5
7,0
6,9
6,9
6,9

140
162
135
135
112
105
103
67
69
60
80
78
65
79
63

9,6
11,1
9,3
9,3
7,7
7,2
7,1
4,6
4,7
4,1
5,5
5,4
4,5
5,4
4,3

23,4
22,6
21,8
20,8
17,8
15,4
15,2
10,3
10,3
8,9
12,3
11,1
9,5
11,4
9,1

100,0

1453

100,0

14,5

Woonwijk: de verdeling van de respons wijkt niet sterk af van de steekproef.
Sekse: mannen / jongens zijn in de respons ondervertegenwoordigd ten
opzichte van hun aandeel in de steekproef; vrouwen / meisjes zijn oververtegenwoordigd (zeven procentpunten).
Leeftijd: de respons van kinderen tot en met 15 jaar is relatief groot (>20%).
In de leeftijdsklasse tussen 16 en 18 jaar ligt de respons nog iets boven het
gemiddelde van 14,5%. In de leeftijdsgroep boven de 18 jaar is de respons
relatief laag (in de orde van 10%).
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BIJLAGE II

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Betrouwbaarheidsintervallen
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op de totale respons of
op bepaalde categorieën daarvan. Over de ‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de
situatie in de totale populatie van Zoetermeerders tussen 12 en 26 jaar, kunnen
alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van schattingen.
Dit kan in de vorm van puntschattingen en intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat wil zeggen een schatting in de vorm van één getal, ligt het voor de
hand als benadering van de werkelijkheid de uitkomst uit de enquête te nemen.
Wanneer in de respons bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag vertoont, wordt dan
aangenomen dat dit ook in de populatie 40% zal zijn. Een dergelijke puntschatting
van een percentage zal bijna altijd in meer of mindere mate van de werkelijkheid
afwijken.
De kans op een verkeerde schatting kan men aanzienlijk reduceren door de
werkelijkheid te schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is
daarbij, met behulp van statistische formules, mogelijk de grootte van een interval
zodanig rond de enquête-uitkomst te kiezen dat met een bepaalde betrouwbaarheid, uitgedrukt in procenten, kan worden aangenomen dat de werkelijke
waarde zich binnen dat interval bevindt.
In tabel II-1 is voor verschillende aantallen respondenten en voor verschillende
percentages in de respons weergegeven wat de nauwkeurigheidsmarges zijn.
Het gaat daarbij om de marges bij 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als de
steekproeftrekking en het onderzoek vele malen zou worden herhaald, het
berekende nauwkeurigheidsinterval in minstens 95 van de 100 gevallen de
werkelijke waarde zou bevatten.
Voorbeelden
Allereerst enkele voorbeelden ter verduidelijking van de tabel:
 Stel dat van alle (1453) respondenten 30% opvatting A aanhangt. In werkelijkheid zal dit percentage dan met 95% zekerheid liggen tussen 27,6% en 32,4%.
 Stel dat van alle respondenten er 50 gedrag X vertonen. Als van deze 50
personen 60% vrouw is dan kan met 95% zekerheid gesteld worden dat van
alle Zoetermeerse jongeren die gedrag X vertonen tussen de 46,4% en 73,6%
vrouw is.
Hierbij moet worden aangetekend dat dit een theoretische berekening is, die geen
rekening houdt met het (onbekende) verlies van representativiteit dat optreedt door
selectieve non-respons. Bij dit onderzoek is de non-respons verhoudingsgewijs
hoog: 85%.
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tabel II-1

22

procentpunten waarmee de werkelijke percentages, uit de populatie, maximaal kunnen
afwijken van die in de respons (betrouwbaarheidsinterval van 95%).
percentages in de respons
20%
30%
40%
of 80%
of 70%
of 60%

aantal
respondenten

10%
of 90%

50

8.3

11.1

12.7

13.6

13.9

100

5.9

7.8

9.0

9.6

9.8

200

4.2

5.5

6.4

6.8

6.9

300

3.4

4.5

5.2

5.5

5.7

400

2.9

3.9

4.5

4.8

4.9

500

2.6

3.5

4.0

4.3

4.4

600

2.4

3.2

3.7

3.9

4.0

700

2.2

3.0

3.4

3.6

3.7

800

2.1

2.8

3.2

3.4

3.5

900

2.0

2.6

3.0

3.2

3.3

1.000

1.9

2.5

2.8

3.0

3.1

1.100

1.8

2.4

2.7

2.9

3.0

1.200

1.7

2.3

2.6

2.8

2.8

1.300

1.6

2.2

2.5

2.7

2.7

1.400

1.6

2.1

2.4

2.6

2.6

1.453

1.5

2.1

2.4

2.5

2.6
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BIJLAGE III

vragenlijst

achtergrondvragen
vragenblok 1.
deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten

vragenblok 2.
deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten

vragenblok 3.
deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten

Onderzoek & Statistiek

23

Jongerenpeiling 2014

vragenblok 4.
deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten

vragenblok 5.
voorwaarde voor het tonen van de vraag: dit antwoord is gegeven in vragenblok 4:
- "ik ben scholier of student"

vragenblok 6.
voorwaarde voor het tonen van de vraag: dit antwoord is niet gegeven in vragenblok 4:
- "ik ben scholier of student"

24
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vragenblok 7.
Voorwaarde voor het tonen van de vraag: dit antwoord is gegeven in vragenblok 6:
- "MBO"

vragen over recreatie en natuur
vragenblok 8.
Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten (maximaal vier antwoorden).

Onderzoek & Statistiek

25

Jongerenpeiling 2014

vragenblok 9.
Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten (maximaal drie antwoorden).

vragenblok 10.
Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten .
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vragenblok 11.

Alleen de (maximaal) vier items die in vragenblok 8 zijn aangevinkt worden
getoond. Als in vragenblok 8 is gekozen voor: 'geen van deze zaken' wordt de
vraag niet getoond.

vragenblok 12.
Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten .
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vragenblok 13.
Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten .

vragenblok 14.
Deze vraag wordt niet getoond als in vragenblok 13 is geantwoord: 'nee, geen interesse'

Maximaal drie antwoorden per respondent.
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vragenblok 15.
Deze vraag wordt niet getoond als in vragenblok 13 is geantwoord: 'nee, geen interesse'
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BIJLAGE IV

tellingen en toelichtingen

achtergrondvariabelen
tabel IV-1

leeftijd
tabel IV-1

aantal
140
162
135
135
112
105
103
67
69
60
80
78
65
79
63

procent
9,6
11,1
9,3
9,3
7,7
7,2
7,1
4,6
4,7
4,1
5,5
5,4
4,5
5,4
4,3

1453

100,0

man
vrouw

aantal
648
805

procent
44,6
55,4

totaal

1453

100,0

aantal
70
124
1238
20
1

procent
4,8
8,5
85,2
1,4
0,1

1453

100,0

aantal
1132
221
59
34
7

procent
77,9
15,2
4,1
2,3
0,5

1453

100,0

12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar
totaal

tabel IV-2

sekse
tabel IV-2

tabel IV-3

woont zelfstandig?
tabel IV-3

ja: woont alleen
ja: woont samen met één of meer anderen
nee: nog bij (één van) de ouders of verzorgers
nee: anders
weet niet
totaal

tabel IV-4

situatie school / opleiding / werk (meest van toepassing)
tabel IV-4

scholier of student
doet betaald werk
zoekt betaald werk
anders
weet niet
totaal
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tabel IV-5

welk onderwijs volgt de respondent
tabel IV-5

tabel IV-6

tabel IV-7

aantal

procent

basisonderwijs
praktijkonderwijs
brugklas
VMBO TL / MAVO
VMBO overig
HAVO
VWO
MBO
HBO
WO
anders
weet niet
subtotaal

73
16
59
148
65
172
226
118
142
101
10
2
1132

5,0
1,1
4,1
10,2
4,5
11,8
15,6
8,1
9,8
7,0
0,7
0,1
77,9

niet van toepassing
totaal

321
1453

22,1
100,0

hoogste voltooide opleiding (niet-schoolgaande of -studerende respondenten)
tabel IV-6
aantal
procent
basisonderwijs
praktijkonderwijs
VMBO TL / MAVO
VMBO overig
HAVO
VWO
MBO
HBO
WO
anders
geen
weet niet
subtotaal

6
6
26
11
20
8
125
74
30
7
5
3
321

0,4
0,4
1,8
0,8
1,4
0,6
8,6
5,1
2,1
0,5
0,3
0,2
22,1

niet van toepassing
totaal

1132
1453

77,9
100,0

aantal

procent

5
119
1
125

,3
8,2
,1
8,6

1328
1453

91,4
100,0

procent
(geldig)
1,9
1,9
8,1
3,4
6,2
2,5
38,9
23,1
9,3
2,2
1,6
0,9
100,0

niveau afgeronde Mbo-opleiding
tabel IV-7

niveau 1
niveau 2 of hoger
weet niet
subtotaal
niet van toepassing
totaal

32

procent
(geldig)
6,4
1,4
5,2
13,1
5,7
15,2
20,0
10,4
12,5
8,9
0,9
0,2
100,0
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procent
(geldig)
4,0
95,2
,8
100,0

Deelrapport recreatie en natuur

vragen over recreatie en natuur
tabel IV-8

wat respondenten belangrijk vinden om te kunnen doen in natuurgebieden en parken
( maximaal vier antwoorden mogelijk)
tabel IV-8
aantal
procent
ik wil er kunnen sporten
665
45,8
ik wil er kunnen wandelen of fietsen
761
52,4
ik wil er kunnen vissen
92
6,3
ik wil er kunnen struinen, slenteren, ronddwalen
338
23,3
ik wil er kunnen genieten van de omgeving
805
55,4
ik wil er bijzondere planten en dieren kunnen vinden
177
12,2
ik wil er tot rust komen
676
46,5
ik wil er samen met leeftijdgenoten heen
405
27,9
ik wil er met zijn tweeën kunnen zijn (verkering, partner, date)
413
28,4
ik wil er met mijn familie heen
209
14,4
ik wil er graag alléén kunnen zijn
182
12,5
anders*
86
5,9
geen van deze zaken
73
5,0
totaal

* andere wens











































1453

100,0

andere wens
1e,2e,6e,7e,8e,9e,10e & 11e item.
Al het bovenstaande afgezonderd van het vissen.
Alleen en tot rust kunnen komen.
(Bijna) alles van het bovenstaande (vier keer genoemd).
Als het eens keer veilig is, weer dezelfde groep je weet wel.
Beetje chillen met vrienden.
Bier kunnen drinken, kunnen BBQen.
Biertje, jointje.
Boomhutten.
Boulderen, zeilen.
Chillen.
Een skibaan bouwen.
Eenwieleren.
Free-runnen.
Geen hondenpoep.
Geen mening.
Gezelligheid, maakt niet uit hoe.
Golfen.
Graag minder honden.
Heerlijk stukken natuur.. beetje rust... gezellig wandelen!
Het lijkt me leuk om een minigolf baan in de buurt te hebben.
Het zou leuk zijn als er natuurgebieden kunnen zijn die geschikt zijn voor paren, families of alleen
zijn.
Hond uitlaten / wandelen / lopen met de hond (negentien keer genoemd).
Hond goed kunnen uitlaten, geen gevaarlijke wegen erlangs.
Hond los laten lopen (twee keer genoemd).
Huiswerk kunnen maken.
Hutten bouwen.
Ik wil dat er veel privacy is. Je ziet in veel parken in Zoetermeer veel bomen weggaan of opeens
een groot tehuis ( Buitenhage ).
ik wil er kunnen vliegeren.
in bomen klimmen.
Kijk Breaking Bad, Wollah is goeie.
Kunnen parkouren.
Kunnen zitten, op leuke zitplaatsen.
Meer bomen.
Met mijn kinderen spelen.
Modelvliegen.
Muurtjes bouwen om op je gemak graffiti te kunnen spuiten.
Op het noord Aa hangen met vrienden.
Paardrijden (tien keer genoemd).
Praten met je vrienden.
Rennen en spelen.
Skaten (drie keer genoemd).
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tabel IV-9

Tekenen/ muziek maken.
Veilig voelen.
Voetballen.
Voetballen een speeltuintje voor de kinderen.
Weghalen van de parken.
Zonnen/chillen.

in welke gebieden is respondent in de afgelopen twaalf maanden het meest geweest?
(maximaal drie antwoorden mogelijk)
tabel IV-9
aantal
procent
Buytenpark
379
26,1
Binnenpark
46
3,2
Noord Aagebied
655
45,1
de Wijdse Weide
55
3,8
Seghwaertse Hout
47
3,2
Bentwoud
55
3,8
Westerpark
557
38,3
park bij de hoogbouw in Meerzicht
35
2,4
Wilhelminapark
42
2,9
Burgemeester Vernède-sportpark
24
1,7
Van Tuyllpark
311
21,4
Heempark (Oosterheem)
101
7,0
de Vrijbuiter (natuurspeelplaats in het Heempark)
33
2,3
Balijbos / Floriadepark
404
27,8
Burgemeester Hoekstrapark
95
6,5
geen van deze parken en groengebieden
90
6,2
weet niet
105
7,2
totaal

1453

100,0

tabel IV-10 Gebruikelijke actieradius bij een kort bezoek (even, een dagje) aan het buitengebied
tabel IV-10
aantal
procent
gaat altijd naar de gebieden in en om Zoetermeer
203
14,0
gaat meestal naar de gebieden in en om Zoetermeer
430
29,6
gaat ongeveer even veel naar de gebieden in en om
273
18,8
Zoetermeer als naar andere gebieden
gaat meestal naar andere gebieden
280
19,3
gaat nooit naar buiten
65
4,5
weet niet
202
13,9
totaal

1453

100,0

tabel IV-11 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er kunnen sporten'
tabel IV-11
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
199
13,7
29,9
redelijk
267
18,4
40,2
matig
127
8,7
19,1
slecht
52
3,6
7,8
weet niet
20
1,4
3,0
subtotaal (kunnen sporten genoemd als wens)
665
45,8
100,0
niet van toepassing
totaal
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tabel IV-12 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er kunnen wandelen of fietsen'
tabel IV-12
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
367
25,3
48,2
redelijk
296
20,4
38,9
matig
64
4,4
8,4
slecht
21
1,4
2,8
weet niet
13
,9
1,7
subtotaal (wandelen / fietsen genoemd als wens)
761
52,4
100,0
niet van toepassing
totaal

692
1453

47,6
100,0

tabel IV-13 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er kunnen vissen'
tabel IV-13
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
16
1,1
17,4
redelijk
34
2,3
37,0
matig
21
1,4
22,8
slecht
17
1,2
18,5
weet niet
4
0,3
4,3
subtotaal (er kunnen vissen genoemd als wens)
92
6,3
100,0
niet van toepassing
totaal

1361
1453

93,7
100,0

tabel IV-14 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er kunnen struinen, slenteren, ronddwalen'
tabel IV-14
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
114
7,8
33,7
redelijk
159
10,9
47,0
matig
39
2,7
11,5
slecht
16
1,1
4,7
weet niet
10
0,7
3,0
subtotaal (struinen c.a. genoemd als wens)
338
23,3
100,0
niet van toepassing
totaal

1115
1453

76,7
100,0

tabel IV-15 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er kunnen genieten van de omgeving'
tabel IV-15
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
245
16,9
30,4
redelijk
340
23,4
42,2
matig
150
10,3
18,6
slecht
51
3,5
6,3
weet niet
19
1,3
2,4
subtotaal (kunnen genieten genoemd als wens)
805
55,4
100,0
niet van toepassing
totaal

648
1453
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tabel IV-16 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er bijzondere planten en dieren kunnen vinden'
tabel IV-16
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
16
1,1
9,0
redelijk
38
2,6
21,5
matig
49
3,4
27,7
slecht
68
4,7
38,4
weet niet
6
,4
3,4
subtotaal (bijzondere flora / fauna genoemd als wens)
177
12,2
100,0
niet van toepassing
totaal

1276
1453

87,8
100,0

tabel IV-17 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er tot rust kunnen komen'
tabel IV-17
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
202
13,9
29,9
redelijk
271
18,7
40,1
matig
139
9,6
20,6
slecht
47
3,2
7,0
weet niet
17
1,2
2,5
subtotaal (tot rust kunnen komen genoemd als wens)
676
46,5
100,0
niet van toepassing
totaal

777
1453

53,5
100,0

tabel IV-18 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er samen met leeftijdgenoten heen'
tabel IV-18
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
105
7,2
25,9
redelijk
155
10,7
38,3
matig
85
5,8
21,0
slecht
46
3,2
11,4
weet niet
14
1,0
3,5
subtotaal (bezoek met leeftijdsgenoten als wens)
405
27,9
100,0
niet van toepassing
totaal

1048
1453

72,1
100,0

tabel IV-19 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er met zijn tweeën kunnen zijn (verkering, partner, date)
tabel IV-19
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
91
6,3
22,0
redelijk
160
11,0
38,7
matig
84
5,8
20,3
slecht
53
3,6
12,8
weet niet
25
1,7
6,1
subtotaal (bezoek met partner/date genoemd als wens) 413
28,4
100,0
niet van toepassing
totaal
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tabel IV-20 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er met mijn familie heen'
tabel IV-20
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
72
5,0
34,4
redelijk
78
5,4
37,3
matig
35
2,4
16,7
slecht
15
1,0
7,2
weet niet
9
0,6
4,3
subtotaal (bezoek met familiegenoemd als wens)
209
14,4
100,0
niet van toepassing
totaal

1244
1453

85,6
100,0

tabel IV-21 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan de wens:
'ik wil er alléén kunnen zijn'
tabel IV-21
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
37
2,5
20,3
redelijk
47
3,2
25,8
matig
48
3,3
26,4
slecht
44
3,0
24,2
weet niet
6
0,4
3,3
subtotaal (er alléén kunnen zijn genoemd als wens)
182
12,5
100,0
niet van toepassing
totaal

1271
1453

87,5
100,0

tabel IV-22 mate waarin parken en groengebieden in en om Zoetermeer voldoen aan een andere (zelf
ingevulde) wens (zie p.33)
tabel IV-22
aantal
procent
procent
(geldig)
goed
15
1,0
17,4
redelijk
30
2,1
34,9
matig
14
1,0
16,3
slecht
24
1,7
27,9
weet niet
3
0,2
3,5
subtotaal (zelf wens ingevuld)
86
5,9
100,0
niet van toepassing
totaal

1367
1453

94,1
100,0

tabel IV-23 tevredenheid over het openbare groen in de directe woonomgeving
tabel IV-23
aantal
procent
zeer tevreden
135
9,3
tevreden
908
62,5
ontevreden
204
14,0
zeer ontevreden
84
5,8
weet niet
122
8,4
totaal

1453
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tabel IV-24 interesse in nieuws en informatie over de Zoetermeerse natuur
(meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-24

wetenswaardigheden, bijvoorbeeld de planten en dieren die in
de omgeving voorkomen
activiteiten die in de omgeving worden georganiseerd
natuurexcursies in de omgeving
evenementen
informatie over bereikbaarheid en openstelling van gebieden
informatie over routes naar en in de natuur
nuttige adressen
andere zaken
nee, geen interesse
totaal
andere zaken:



















aantal

procent

129

8,9

233
77
291
82
139
68
21
922

16,0
5,3
20,0
5,6
9,6
4,7
1,4
63,5

1453

100,0

andere zaken
Betere horecavoorziening.
Bijbaantjes.
Bijvoorbeeld als ik ergens wil vissen waar je wel wat kan vangen.
Dat de voetbalkooi (Span) in Noordhove niet weg gaat.
Feesten.
Graffiti jams.
Hoe het gaat met het park, en leuke weetjes.
Hoe het milieu er voor staat.
Ik heb niet zozeer behoefte aan excursies in de natuur, maar weer waar kan ik echt van de
natuur gaan genieten. hoe ga ik daar komen. zowel westerpark als Balijbos is voor mij heel ver
weg, dus even een half uurtje het bos in kan ik niet eens.
in info over hondenuitlaatgebieden.
Info rond activiteiten op het mtb-parcours in het Buytenpark. (wedstrijden, routes, onderhoud
parcours).
Jaaaa hosselen.
Om te weten wat ik kan doen. En waar ik het kan doen. En waar ik heen kan.
Parkourbaan.
Sporten.
Waar de honden los mogen.
Waar kan er gebarbecued worden, waar mag je bier drinken in de natuur, waar mag je blowen in
de natuur.
Weet niet.

tabel IV-25 wijzen waarop men het liefst kennis neemt van informatie over de Zoetermeerse natuur
(maximaal drie antwoorden mogelijk)
tabel IV-25
aantal
procent
via een lokale krant (Streekblad, Zoetermeer Dichtbij)
190
35,8
via de radio
25
4,7
via de televisie
92
17,3
via internet (website)
250
47,1
via een weblog
22
4,1
via Facebook
157
29,6
via Twitter
28
5,3
via Youtube
39
7,3
via een andere sociaal medium*
24
4,5
op een andere manier**
40
7,5
geen voorkeur
56
10,5
totaal (interesse in nieuws / informatie over natuur in Zoetermeer
* ander sociaal medium






38

bijeenkomst
borden bij parken waar iets is gemakt
digitale nieuwsbrief (twee keer genoemd)
e-mail (vier keer genoemd)
Google

ander sociaal medium
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Instagram (drie keer genoemd)
overal
reclame op bijvoorbeeld borden
via de email, bijvoorbeeld een e-mail voor alle mensen uit Seghwaert zodat alle mensen uit de
wijk op de hoogte worden gesteld van zaken en hier bijvoorbeeld ook een bijdrage kunnen
leveren.
Vriendinnen of familie.
Whatsapp (zes keer genoemd)
Whatsapp/sms

** andere manier:


















andere manier
aanplakbiljetten of grote advertenties langs de weg
Brief of email
(digitale) nieuwsbrief (vier keer genoemd)
e-mail (dertien keer genoemd)
Een flyer / folder / pamflet (vier keer genoemd)
Een site voor natuurgebieden
ik weet niet of het een sociaal medium is maar via een speciaal blad
In een jaarlijks informatie boekje of nieuwsbrief over Zoetermeer. Met bijvoorbeeld wandel- en
fietsroutes. uitgaansgelegenheden. excursies, natuurinformatie, diereninformatie uit Zoetermeer
enz. Genieten in en om Zoetermeer. Dit jaarlijks huis aan huis verspreiden. Zo bereik je iedereen
en leert iedereen die het leest er ook van.
JIP of een of ander loket zou eigenlijk wel mooi zijn als het kan
of maak een speciale app voor al deze dingen in deze enquête
op de krant
School (meestal vrienden die Biologie (willen) studeren)
sms
via een brief / post (vier keer genoemd)
via internet: website, Youtube of een weblog
Zelf ontdekken door er naartoe te gaan.

tabel IV-26 de informatiebron waar men de meest geschikte informatie over de natuur in en om
Zoetermeer verwacht te vinden
tabel IV-26
aantal
procent
procent
(geldig)
Natuurmonumenten
31
2,1
5,8
Staatsbosbeheer
58
4,0
10,9
IVN-Ztm of andere natuurverenigingen uit Zoetermeer
32
2,2
6,0
de gemeente Zoetermeer
205
14,1
38,6
stichting Floravontuur
14
1,0
2,6
Rob de boswachter (Rob Wiewel)
18
1,2
3,4
anders*
28
1,9
5,3
geen voorkeur
145
10,0
27,3
subtotaal (interesse in nieuws / informatie over
531
36,5
100,0
natuur in Zoetermeer)
niet van toepassing
922
63,5
totaal
1453
100,0
*andere informatiebron














andere informatiebron
Balijbos
een bordje / borden in de parken zelf (drie keer genoemd)
De website van Gemeente Zoetermeer.
een algemene (natuur)website
een bordje
er gewoon heen te gaan
Google (zes keer genoemd)
Ik zou op internet gaan zoeken, google.
in een speciaal blad
internet (negen keer genoemd)
neeee shisha
Was niet op de hoogte van het bestaan van bovenstaande organisaties (met uitzondering van de
gemeente Zoetermeer uiteraard)
zelf
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BIJLAGE V

tevredenheid over buurtgroen toegelicht

toelichting op het oordeel zeer tevreden over het openbaar groen in de woonomgeving
(58 van de in totaal 135 zeer tevreden respondenten geven een toelichting)













































Als ik kijk naar de stad Den Haag, vind ik Zoetermeer erg groen (gelukkig). Ik ben daar erg
tevreden over.
Bij ons voor de deur ligt een leuk hondenpark. En het is groot. en als je verder loopt na de
crossbaan en de voetbalvelden kom je in het Buytenpark.
De Benthuizerplas en omstreken zijn nog altijd erg mooi. Loop er graag hard, of maak een
wandeling.
Dit komt vooral omdat ik niet veel eisen stel aan mijn omgeving, zolang ik weinig last heb van
geluid.(wat goed zit dankzij de locatie van mijn huis.) en ik een park in de buurt heb waar ik eens
in de zoveel tijd kan wandelen zit ik goed. Ik ben ook blij dat de nieuwe winkel Part Time Heroes
in de Dorpsstraat is gekomen want ik miste zo'n winkel in Zoetermeer waar ik mijn hobby uit kan
oefenen en aankopen kan doen.
Eigenlijk te veel. In plaats van die plantsoenen liever parkeerplaatsen.
Er is genoeg groen in de buurt en het ziet er altijd netjes uit.
Er is genoeg groen in Zoetermeer en het wordt hier goed onderhouden.
Er is super veel groen echt heel tof!!
Er is veel groen en veel water, dus veel natuur.
Er is veel groen in mijn wijk.
Er is voldoende ruimte voor de natuur in Zoetermeer en deze word goed onderhouden.
Er zijn een aantal parkjes rondom mijn huis. Er is redelijk veel groen.
Er zijn in mijn wijk genoeg leuke plekjes om te voetballen/hockeyen en je kunt er ook gewoon
gaan zitten kletsen dus dat is leuk!
Graag meer parkeerplekken in het dorp. Omgeving Vermeerstraat.
Groot grasveld voor de deur en genoeg parken dichtbij.
Heerlijk veel groen.
Het huis waar ik woon heeft een mooie tuin, ik woon aan de rand van Zoetermeer, daar is veel
groen: Buytenpark, "High Lands" en een stukje verder op Noord Aa en Westerpark. Ziet er
allemaal goed onderhouden uit. Niet te kaalgeknipt en niet verwaarloosd.
Ik ben zeer tevreden over het openbare groen, omdat dit naar mijn mening heel veel te vinden is
in Zoetermeer, vergeleken met bijvoorbeeld Den Haag. Alle soorten groenvoorzieningen zijn veel
te vinden in Zoetermeer. PS: Het Seghwaertpark bij het ONC Parkdreef staat niet in de lijst met
parken waar je tijd hebt doorgebracht!
Ik heb alles wat ik nodig heb.
Ik heb een trapveld naast mijn huis en een park dichtbij.
Ik hou van de natuur, niet alleen omdat het zo mooi is, maar het iets is wat mij tot rust brengt na
een lange, vermoeiende school week. Of als ik mij gewoon verveel.
ik kan niet klagen.
ik kan veilig wandelen vlakbij huis over mooie voetpaden.
Ik vind het fijn dat er een park in de buurt is.
Ik woon aan het Buytenpark, en geniet iedere dag van de natuur.
Ik woon in een straat waar alles aanwezig, trapveldje, speeltuin, basketbalveldje en ook nog is
vlakbij de Weidse wijde en het Noord Aa gebied.
Ik woon naast het Buytenpark dus voor een rondje met de hond is dit ideaal.
ik woon naast het park.
Ik woon vlak achter het Binnenpark, dus ik ben vanuit mijn huis zo in een groene omgeving.
ik woon vlak bij het Balijbos en er zijn ook wel wat speel veldjes.
Ik woon zowat naast het park van Rokkeveen, groot, mooi fietspaden en de rozenberg heeft een
mooi uitzicht en is goed onderhouden.
Ik zie veel groen in Zoetermeer en vind altijd wel een klein parkje of grasveldje met een klein
beetje zoekwerk in welke wijk dan ook.
in en om mijn huis vind ik veel parken en ook in de buurt daaromheen.
In Meerzicht is veel groen en een park dichtbij.
Je kan zo naar Noord Aa binnen 1 minuut . en veel speeltoestellen =).
ligt in mijn wijk (19) een mooi trapveldje en basketbalveld en er zijn genoeg speeltuintjes voor
kleine kinderen.
meer groen past er niet.
Mooi onderhouden en veel mogelijkheden.
Natuurgebied Noord Aa vlakbij, en ook speelgelegenheden voor kleintjes. Rustige buurt met veel
groen.
Netjes onderhouden.
Rondom mijn huis veel bomen en een grasveldje.
Toevallig zijn er in mijn woonomgeving veel parken en trapvelden/basketbalveldjes.
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Vanaf mijn huis is het slechts tien minuten lopen naar een aantal groenvoorzieningen.
Veel grasvelden, overal groen.
Veel groen in de woonwijk, waardoor deze niet zo grijs oogt!
veel groen in directe omgeving.
Veel groen rondom huis en een park zeer dichtbij.
Veel groen.
Vlak bij mijn huis zijn er veel grasvelden en grote speeltuinen. Voor mijn huis hebben we een
onwijs grote speelplek dat betegeld is maar ook een deel dat grasveld is. Daarnaast zijn de
mooiste bloemen en bomen gepland. Het is heel druk hier in de zomer omdat het hier werkelijk
prachtig is.
Voor mijn huis ligt een groot stuk groen met daar tegenover een kinderboerderij, het is erg leuk
om naar te kijken omdat er altijd mensen lopen die hun hond aan het uitlaten zijn. Helaas gaat de
gemeente er huizen bouwen. Daardoor lopen er geen honden meer, kunnen we de
kinderboerderij niet zien en is het meeste groen weg!
Waar ik woon is het allemaal lekker groen. Er staan veel bomen alles wordt goed onderhouden.
We hebben een groot voetbalveld in de buurt.
Wij wonen in een relatief nieuwe wijk (Oosterheem) en dat vinden wij heel prettig. Alles fris en
nieuw en veel groen (nog).
Woon dicht bij Bentwoud en er zijn veel kleine parkjes en voetbalvelden.
Woon vlakbij Noord Aa, een van de pluspunten van Noordhove!
Zo veel parkjes en groen. Ook staat mijn directe leefomgeving (Oosterheem) vol met
voorzieningen.
Zoetermeer is lekker groen.

toelichting op het oordeel tevreden over het openbaar groen in de woonomgeving
(237 van de in totaal 908 tevreden respondenten geven een toelichting)
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Aanwezige groen is voldoende, maar niet altijd even goed onderhouden.
Achter is een park met herten en dat is leuk.
Alles ziet er goed uit.
Alles ziet er verzorgd uit en alle voorzieningen zijn redelijk in de buurt.
Als ik om mij heen kijk zie ik voldoende groen, speel gelegenheden voor kinderen enz.
Als ik uit het raam kijk zie ik groen, dat is best oké.
Balijbos dicht in de buurt. Ook makkelijk om naar het strand te gaan of grotere bossen in de
buurt.
Beetje klein, maar het bevalt altijd wel om door mijn lokale parken te lopen.
Burg. Hoekstrapark ligt dichtbij, Balijbos ligt dichtbij.
De bomen zijn in oosterheem veel te klein en te jong.
De grotere parken, natuurgebieden en het adoptiegroen ziet er netjes en verzorgd uit. De kleine
plantsoenen en bosjes zouden meer aandacht kunnen krijgen.
De meeste bomen zijn hier nog in de groei maar het idee is leuk, hierdoor ben ik tevreden.
De plantsoenen mogen wel wat beter bijgehouden worden. en zo ook de stoepen van onkruid
ontdoen.
De stad ziet er vrolijk en gezellig uit omdat er overal wel groen te vinden is. Veel bomen, gras,
sloten en bloemen. Er zijn ook wat bosjes in de buurt waar ik vroeger speelde. Ik ben tevreden,
want in vergelijking tot andere steden is Zoetermeer een hele groene stad en daar hou ik van.
Dicht bij het Westerpark. Groen ogende wijk.
Dichtbij hebben wij een park zitten.
dichtbij is er een trapveldje daar ga ik in de avond heen om te voetballen.
Door van het drukke Den Haag naar Noordhove te verhuizen erg verwend met al het groen, nu in
Seghwaert iets minder, maar nog steeds voldoende.
Een beetje meer groen zou niet erg zijn maar ik snap dat er niet zo veel is want ik zit midden in
een woonwijk.
Er kan wel meer groen komen.
Er is een bos waar je met honden kan lopen er zijn wat grasveldjes dus ik ben wel tevreden.
Er is genoeg groen alleen het onderhoud schiet er wel eens bij in.
Er is genoeg groen en speelplekken voor kleine kinderen.
Er is genoeg groen. Het kan altijd meer. Vooral plekken waar jongeren rustig kunnen zitten waar
ze niemand kunnen storen of zelf gestoord kunnen worden.
Er is genoeg openbaar groen als je het aan mij vraag.
Er is genoeg ruimte en veel groen.
Er is genoeg ruimte om te spelen en er zijn genoeg verschillende dingen.
Er is genoeg te doen buiten.
Er is groen, het kan altijd meer, maar ik ben tevreden met de hoeveelheid groen die er is.
Er is groen, mooi ruim park met speeltuin.
Er is hier een groot grasveld waar kinderen kunnen spelen.
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Er is hier genoeg te doen.
Er is in mijn woonbuurt geen groot park, maar het is ook niet ver om er wel een te vinden.
Er is niet heel veel voor ons te doen rond onze leeftijd maar als het echt warm is dan zijn we wel
de hele dag buiten op het voetbal veld.
Er is nog niet zoveel groen, en je ziet de gebouwen nog dat is nog wel een beetje hinderlijk.
Er is op zich wel wat, niet fantastisch.
Er is veel groen.
Er is veel groen in Zoetermeer die bereikbaar is voor iedereen, het onderhoud kan hier en daar
beter. Tevens kan de hoeveelheid groen altijd beter/ meer, onderhoud, verzorging en andere
zaken altijd beter!
Er is veel groen in Zoetermeer. Goed voor kinderen, dieren en om lekker tot rust te komen.
Er is voldoende groen, ik denk niet dat meer groen mogelijk is direct rond mijn huis, vanwege de
wijkopbouw.
Er is voldoende, goed onderhouden.
Er is wel wat, een klein parkje op ongeveer 5 min afstand, maar zou wel wat meer willen. zoals
gewoon bomen etcetera.
er is wel wat, niet heel uitgebreid of mooi. maar het is er wel.
Er is zeer veel groen in mijn wijk te vinden. Helaas word er meer gebouwd/verbouwd, waardoor
dit verloren gaat. Dit is zonde. Daarnaast staan bij alle vijvers waarschuwingsborden dat het
water vuil is en mogelijk dieren kan besmetten met ziekten.
Er kunnen wel meer parkjes komen voor jongeren, waar zie iets te doen kunnen hebben of er
goed kunnen hangen.
er kunnen wel wat meer planten of bloemen of zo om het gezelliger en mooier te maken.
Er mag wel meer groen komen.
Er mogen wel meer leuke parkjes komen.
Er verdwijnt steeds meer maar er blijft nog voldoende over (tot nu toe).
Er wonen veel families en kinderen, en het is gewoon fijn.
Er worden aardig wat bomen jaarlijks weggehaald in het Westerpark, mag wel wat minder.
Er zijn bomen en zo... verder boeit t me niet erg.
Er zijn genoeg bomen, struiken en dergelijke bij mij in de buurt.
Er zijn in Seghwaert heel wat kleine speeltuintjes en een lange dijk. genoeg groen voor op straat.
Er zijn leuke dingen in Zoetermeer.
Er zijn natuurlijk plekjes met veel bomen en planten, maar het zou geen kwaad zijn om te
proberen elk leeg beschikbaar plekje te beplanten. Bijvoorbeeld bij rotondes geen mega grote
tafel en twee stoelen neerzetten maar een stel mooie bomen en planten.
Er zijn op zich wel genoeg gebieden.
Er zijn parken.
Er zijn veel bomen en bosjes, maar wel iets minder trapveldjes en zo dus daar zouden er wel wat
meer van mogen komen.
Er zijn veel parkjes en dat soort dingen, maar vind ze niet leuk genoeg om er zelf heen te gaan
Er zijn voetbalvelden en basketbalvelden in de buurt.
Er zijn voldoende groengebieden in mijn woonomgeving.
Er zijn wel wat veldjes en voorzieningen, maar het kan beter.
Geen slechte dingen, maar ook geen echte uitblinkers.
Genoeg aanbod, maar op elk pad kom je een hond tegen met de bijbehorende hondenpoep.
Er is genoeg groen (zeven keer genoemd).
Genoeg groen buiten, woon op de Voorweg is dicht bij de stad en toch best veel groen
Genoeg groen en ruimte om activiteiten te doen.
Genoeg groen in de buurt.
Genoeg groen voor mijn raam.
Genoeg plaatsen.
Genoeg te doen.
Genoeg te doen, meer zou leuk zijn.
Gewoon hebben wel beetje groen hier.
Goed initiatief om Zoetermeer veel groen te geven (narcissen in de plantsoenen naast de wegen,
opknappen bij de Mandelabrug), maar meer kleur en beter onderhoud is wenselijk
Goed verzorgd, kan soms wat beter (met afval opruimen).
Groot en veel natuur.
Helaas gaan ze waarschijnlijk nu op ons trapveldje bouwen, en zal er meer groen verdwijnen wat
ik erg jammer zou vinden.
Het Buytenpark ligt dichtbij mijn huis en ik vind het ook leuk met die paarden en de rammen en
runderen.
Het ene park is heel mooi en het andere totaal niet.
Het feit dat je haast overal wel groen (bloemen, bomen etc) om je heen hebt.
Het Floriadepark is prima.
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Het gras kan wel vaker gemaaid worden zodat het niet zo hoog is en dat je beter kan voetballen.
Het gras van het voetbalveldje mag wel eens gemaaid worden en als er nog een
tafeltennistafeltje zou zijn is het perfect :)
Het groen is goed, alleen er mag wel wat meer groen komen
Het groen is mooi aangelegd, maar het blijft een woonwijk, dus hele bossen kan je natuurlijk niet
verwachten.
Het is best groen in mijn buurt. Alleen wel jammer dat er vaak rommel ligt. :-(
Het is gewoon goed, niet te weinig
Het is leuk vooral het voetbalveld maar ik zou er graag vangnetten achter willen
het is prachtig
het is vaak niet mooi groen, zoals de planten naast de straten in Rokkeveen
Het is wel een stukje lopen
het is wel groen maar er mag wel wat meer groen zoals bomen, rozen, hyacinten
Het is wordt altijd wel netjes onderhouden, ziet er verzorgd uit.
Het kan altijd beter: hoe meer groen hoe beter
Het kan altijd beter, maar er is wel wat in de buurt.
Het kan altijd meer!
Het kan nog wel wat beter, zeker in de categorie trapveldjes. Verder heb ik gescheiden ouders en
woon ik bij beide aan een park en ben hier zeer tevreden over
het mag allemaal wel wat schoner
het mag wel iets meer
Het noord Aa is nooit ver weg voor een mooie zomerdag. De voorzieningen voor jongeren zijn
niet heel erg in de buurt, wat een voordeel is zodat ik geen last heb van hangjongeren.
Het noord Aa en de Wijdse weide liggen dicht bij mijn huis, daarom ga ik daar ook vaak naartoe.
Het Noord Aa is in de buurt :)
Het Noord Aagebied is vrij mooi, niet heel groot. Er zijn wel grasveldjes. Het liefst heb ik echter
een bos/park waar veel groen en bomen zijn en waar ik geen huizen o.i.d. zie.
het onkruid wieden kan iets beter
Het voetbalveld in Buytenwegh ziet er goed uit. Alleen Binnenpark ziet er onverzorgd en kaal uit,
qua bomen en struiken dan etc.
Het was eerst groener bij mij in de buurt, daar is veel van weggehaald.
Het zijn meestal wel mooie sportvelden maar ze wel soms helemaal volgespoten met graffiti en
het is vaak heel erg vies
Ik ben een echt natuurmens en dat is veel te vinden in Rokkeveen. Maar er mogen altijd nog
meer prachtige bomen komen. Vooral omdat er tijdens de stormen van enkele maanden geleden,
er toch wat bomen zijn gestruind.
Ik ben er tevreden over.
Ik ben heel blij met het Buytenpark maar ik vind het jammer dat er veel bosjes rond speel
plaatsten worden weggehaald kinderen kunnen nu niet meer in de bosjes spelen zoals wij dat
vroeger deden.
ik ben niet ontevreden maar ook niet zeer tevreden. Ik woon zelf in Driemanspolder en daar zijn
niet heel veel parken. Ik zou het fijner vinden als daar wat aan gedaan wordt. Mijn antwoord was
daarom wel tevreden omdat buiten Driemanspolder in genoeg wijken ik wel naar een park kan
gaan.
Ik ben tevreden met wat ik heb. Het wordt altijd goed bijgehouden.
Ik ben tevreden om dat er rustige plekken zijn maar er zijn niet echt plekken dat je met je familie
kan gaan en ook niet zo erg mooi, en meestal hangen daar ook jongeren
Ik ben tevreden, maar er zal altijd meer groen kunnen zijn.
ik ben wel eens in het Buytenpark, en vind dat gewoon fijn. Dat er nog groengebieden zijn waar
je even kan wandelen of even alleen kan zijn. Al is het wel fijn als het ook verlicht kan worden
want soms is het naar om daar 's nachts doorheen te lopen
Ik ben wel tevreden zo, maar ik denk wel dat het nog iets meer voor jongeren mag worden!
Ik en mijn vrienden van het sporten zouden het leuker vinden als er meer gelegenheid komt voor
het sporten. Wij doen aan parkour en freerunning en we zouden graag meer hekjes hebben ,
muurtjes, etc.
Ik heb twee grasvelden voor mijn deur. En woon dicht bij Het Gemaal.
ik heb in mijn buurt een groot park waar ik lekker kan wandelen met de hond
Ik heb voor mijn deur een groot grasveld (trapveld).
Ik mis het echte bos met onverharde paden. Zoals het Prielenbos, maar dit is heel klein
Ik vind dat er genoeg groen in en rond om Zoetermeer is.
Ik vind dat er genoeg groen moet zijn in een buurt en mijn buurt voldoet daaraan.
Ik vind dat er in mijn buurt veel groen is, ook omdat ik bijna naast het Westerpark woon.
Ik vind dat er meer aan de midgetgolfvereniging moet worden gedaan. Als je aan het
midgetgolfen bent zijn de banen erg slecht. Ook ziet de "kantine" er heel raar uit, met graffiti op
de muren
Ik vind dat er meer dingen voor jongeren mogen komen, vooral voor meiden, waar we iets
kunnen doen
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Ik vind dat er meer parken met groen moeten komen zoals het Heempark (Oosterheem).
Ik vind dat er om mijn huis heen genoeg groen is. Ik vind het alleen wel jammer dat er steeds
meer groen verdwijnt in Zoetermeer. Op elk stukje groen wordt er tegenwoordig toch nog
geprobeerd er huizen kwijt te kunnen en dat vind ik jammer.
Ik vind dat er teveel huizen worden gebouwd, maar ik vind het wel goed dat er hier en daar nog
groen te zien is. Ik zie alleen bijna nooit een groot veldje groen, een echt mooi natuurgebied.
ik vind dat er veel is maar ik ben een basketballer en de velden/baskets zijn niet zo fijn en dichtbij
vanaf waar ik woon.
Ik vind de omgeving waar ik woon prima, ik heb geen speeltuin of iets in die richting nodig.
Ik vind de oude bomen langs de wegen in onze wijk heel mooi. Ik mis in Seghwaert alleen wat
meer natuurlijke speeltuinen en parkjes.
ik vind het aantal parken hier gewoon goed.
Ik vind het groen in mijn buurt prima. Ik vind zelf ook dat er overal teveel bomen weggehaald
worden en dat er daar weinig tot niets aan groen voor in de plaats komt. Waar ik zeer ontevreden
over ben is dat er afgelopen jaar een café-restaurant in het Noord Aagebied is gekomen. Ik vind
het zonde van het uitzicht en zeker van de natuur.
Ik vind het prima zoals het is, ik heb geen behoefte aan meer of minder.
ik vind Zoetermeer zo heel mooi.
Ik wil heel graag dat er meer ruiterpaden komen, bijvoorbeeld in het Bentwoud.
Ik woon aan het Noord Aa wat nu nog relatief ongerept en rustig is maar ik wil absoluut niet nog
meer bouw. Het is overal in Zoetermeer al zo vol en druk. Af en toe een rustplek zou ons goed
doen.
ik woon bij de Benthuizerplas en de Noordhovense plas. die vind ik heel mooi en lekker om te
wandelen. ik woon ook heel dicht bij de weilanden, daar vind ik het fijn om te wandelen of fietsen
of paardrijden.
Ik woon dicht bij het Noord Aa, leuke omgeving met veel groen.
Ik woon heel dichtbij het noord Aagebied waar ik wel wekelijks wandel. Vind het ideaal!
Ik woon in de Leyens, aan de rand. Hier is het best groen. Vooral gebieden als Oosterheem
zouden groener moeten.
Ik woon in Rokkeveen, in het park ondervind ik nooit problemen. 's avonds ren ik vaak een rondje
en voel me altijd veilig.
Ik woon in Seghwaert en daar staan super mooie bonen, dichtbij het Noord Aa, en veel parkjes.
Ik woon op 17 hoog en vanaf mijn balkon kan ik goed zien dat Zoetermeer erg groen is.
ik woon praktisch in het Westerpark, heel mooi vind ik het echter niet.
Ik woon vlak langs een groot natuurgebied en er is ook genoeg groen om mijn huis heen.
Misschien zouden plantjes / bloemetjes nog leuk zijn.
Ik woon vlakbij het Binnenpark, maar dat vind ik best klein.
Ik woon vlakbij het park, en in de straten zijn veel stukjes groen. Veel plantsoentjes die je kunt
huren.
ik woon zelf in een erg groen gebied, dus daarom ben ik wel tevreden.
Ik zie dat het juist steeds mooier wordt.
ik zou misschien wel ergens in mij buurt wat meer tafeltennistafels willen hebben en voetbaldoeltjes.
in elke wijk heb je wel de mogelijkheid om een park te bezichtigen.
In mijn omgeving zijn voldoende losloopgebieden, trapveldjes en stranden, die ook op voldoende
afstand van elkaar liggen.
in sommigen wijken is er ontzettend weinig groen te vinden, bijvoorbeeld Oosterheem.
In Zoetermeer vind ik dat er meer fitnesstoestellen in wijken moeten komen, en ook speeltuintjes
die niet geheel op hele kleine kinderen gericht zijn.
Je kan er van alles doen.
Kan meer, maar is in principe redelijk voldoende.
Kleine voorzieningen (trapveldjes, plantsoenen): stellen niet veel voor: niet tevreden/niet
ontevreden. Grote voorzieningen (parken/natuurgebieden): tevreden.
Londenstraat en omgeving kent de grote Dobbeplas, de grasvelden aan de Oxfordstraat en
meer.
Maar het kan wel wat meer.
Maar meer groen mag altijd van mij!
Maar qua groen zou het beter kunnen.
Mag altijd meer bloemen.
Meer activiteiten en pannakooi.
Meer gezelligheid maken.
Met mijn hond wandelen.
Mijn huis ligt dicht bij het Westerpark en die is erg mooi.
Minder afval.
Mooie bomen in de straat die de buurt groen maken.
Mooie hardlooppaden, leuk om een paar herten in de buurt te hebben, maar 's nachts iets te
donker om nog goed hard te kunnen lopen op een aantal paden.
Netjes onderhouden
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Niet altijd tevreden omdat er in het parkje bij de Malta in Oosterheem altijd veel hondenpoep ligt,
ik ruim het van mijn hond altijd op, maar anderen denken er blijkbaar anders over....
Niet heel erg veel vooral bebouwing. maar een stukje lopen en je hebt wel wat.
Niet in allen parken zijn veel sportactiviteiten.
Nou der is een hangjongeren huisje en soms is dat best eng want lopen der dronken types (het
gebeurt maar soms).
Nou er staan huizen omheen.
Oosterheem heeft veel groen en je zit snel bij de Benthuizerplas / Noord Aa.
Op een veld moet goed gras zijn en niet gras dat zo oud is dat het dood gaat en er alleen nog
maar aarde is.
Op zich wel groen maar de mensen ruimen hun hondenpoep niet op en ze dumpen een hoop
teringzooi dit is erg jammer aangezien mijn hond vaak gewond is door glas etc.
Op zich zijn er wel veel groene dingen alleen vind ik het jammer dat alle grasveldjes in
Zoetermeer worden volgebouwd.
Over het algemeen word het goed onderhouden alleen het hondenveldje in Noordhove mag wel
eens onder handen genomen worden.
Over het algemeen zijn de gebieden goed, alleen er is altijd veel hondenpoep.
Prima (twee keer genoemd).
Prima fietspaden over het algemeen.
Recent zijn er veel bomen weggehaald, en er is veel minder terug gekomen, ook is er flink
bezuinigd op de plantsoenendienst, waardoor er twee keer per jaar veel te rigoureus wordt
gesnoeid.
Redelijk veel groen en zie steeds meer buurttuintjes.
Soms lopen er rare mannen....
Te weinig.
Trapveldje vlak bij huis.
Van mij mogen er meer natuurgebiedjes komen met wilde dieren zoals paarden.
Van mij zou het wat vrijer en gevarieerder geplaatst mogen worden. Wat verschillende planten en
bomen o.i.d. Verder vind ik een boom ook niet opknappen wanneer deze in een vierkant frame
gepropt wordt.
Veel bosjes, struiken, bomen: het fleurt de boel op
Veel groen.
Veel groen in mijn directie woonomgeving en dat stemt me gelukkig.
Veel groen, grote bomen en een geweldige schapenweide.
veel natuur maar ook veel vervuiling.
Veel plantsoenen en ook een voetbalveld (wat overigens beter onderhouden mag worden, veel
kuilen). Rond het Noord Aa is een prettige omgeving om te fietsen en te wandelen.
Veel plantsoentjes, in elke wijk wel een parkje, een speelveldje is nooit ver weg.
Vergeleken met andere steden relatief veel groen, gelukkig. Te midden van de polders - hopelijk
blijven deze bestaan en worden deze niet volgebouwd!
vind het jammer dat er niet echt parken zijn waar je kan picknicken.
Vlak bij mijn huis zijn hele grote grasvelden of voetbalvelden heel leuk om op de picknicken met
vrienden of even een luchtje scheppen.
Voetbalveldje voor de deur, Westerpark in de buurt.
Voldoende.
Voldoende groen, en het burgemeester Hoekstrapark ligt op 2 straten afstand.
Voldoende maar toch meer groen, en geen saaie planten.
Voorlopig wordt er nog geen hoogbouw voor de deur gebouwd.
Wat mij betreft prima, wordt goed onderhouden en is ruimtelijk opgezet.
We hebben een park met een leuke speeltuin dichtbij, dus dat is leuk om heen te gaan met
vrienden. Maar de prullenbakken werden een tijdje terug wel vaak opgeblazen (met vuurwerk
dacht ik).
We hebben kleine stukjes groen overal, en ik woon dichtbij het Binnenpark. Maar er mag altijd
meer groen bij komen, natuurlijk.
Weinig trapveldjes in de buurt, ook wordt het spelen in bomen door veel mensen niet getolereerd.
Wel genoeg veldjes waar je kunt sporten.
Wel tevreden maar er is nog wel te veel herrie van de wegen eromheen. De rust van een echt
park is er nog niet. Niet van toepassing op Buytenpark, Hier zijn echter veeroosters aangebracht
soms ook zonder voorafgaande waarschuwingsbordjes wat gevaarlijk is voor skaters).
Wel veel hondenpoep overal, maar verder is er veel groen.
Westerpark is fantastisch!
Wij hebben een heeeeeele leuke adoptietuin voor de hele buurt.
Woon in de nabijheid van een klein parkje en vaart. Daarnaast is het hier mooi groen met veel
bomen ed. Iets wat je in andere steden nog wel eens mist.
Wordt goed onderhouden door de gemeente
Ze hebben onlangs langs de weg bomen gesnoeid; nu is er meer geluid. maar verder is er
genoeg groen over.
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Ze kunnen wel wat meer plantjes gebruiken. Bijvoorbeeld de rozentuin van de Floriade.
Ze worden goed bijgehouden door de gemeente. Een ontmoetingsplek voor mensen. Prettig om
veel groen in mijn directe-woonomgeving te hebben. Fijn om met de hond daar te wandelen.
Ze zijn voor nu nog natuur maar ben benieuwd voor hoe lang.
Ze zijn wel mooi en goed ingericht, alleen weinig verlichting waardoor ik er s avonds niet in of
doorheen mag, dit is erg vervelend.
Zelf vind ik dat het er wel wat meer groen mag komen
Zoetermeer heeft in de meeste wijken een heel goed aanbod aan groen. vooral de wijken de
Leyens, Leidsewallen en Seghwaert zijn heel groen opgezet en dat zal zeker in de toekomst een
groot pluspunt voor Zoetermeer zijn en worden.
Zou ik niet weten wat precies.
Zou leuker zijn als er een Johan Cruijffcourt zou zijn zoals in Haarlem

toelichting op het oordeel ontevreden over het openbaar groen in de woonomgeving
(118 van de in totaal 204 ontevreden respondenten geven een toelichting)






































Al het groen word weggehaald. Al het groen om mijn huis heen is tot de grond gekortwiekt en de
helft word gewoon weggehaald. Ik vind het idioot!
Alle bomen worden weggehaald. Het wordt er niet mooier op zo.
Als er veldjes zijn dan laten mensen er honden uit maar er zijn niet echt veldjes maar wel bosjes
Bij van Tuyllpark lopen er onbekende mensen die je zomaar aanspreken en daardoor voel je je
niet op je gemak en ga je daardoor er niet vaak heen.
De bomen (platanen) in Seghwaert moeten verwijderd worden!!!!
De hond mag maar op een paar plaatsen los, dijk bij Oosterheem is ook fietspad, krijg je ruzie
van.
Het onderhoud door de gemeente is slecht tot matig. Er wordt erg laat gesnoeid en bijgehouden.
De parkeerplaatsen zijn veel te weinig, omdat sommige mensen te beroerd zijn om hun auto voor
hun eigen deur te zetten.
Direct in mijn omgeving wordt het groen nu zo ongeveer verwoest en worden er grote gebouwen
voor neergezet, wat ik erg jammer vind. Ook houdt de gemeente het groen slecht bij, is meer een
oerwoud geworden soms. (Woon aan de rand van Oosterheem bij de laatste RandstadRailhalte)
Door de loslopende honden en hondenpoep en zwerfvuil.
Enerzijds is het wel aanwezig op sommige plekken en daar ben ik blij mee, anderzijds wordt het
steeds kleiner en bomen worden omgekapt en alles verandert eigenlijk in stad. Ik vind eigenlijk
dat er nou wel genoeg gebouwd is en er meer groen moet terugkomen, want er zijn wel een paar
gebieden met veel groen te vinden maar dat wordt steeds minder en verder weg. Teveel huizen,
teveel mensen te dicht bij elkaar en te weinig groen daarvoor, eigenlijk.
Er is amper groen en er zijn amper parken of natuurgebieden.
Er is heel weinig groen, de straat is een weg en een paar struiken.
Er is heel weinig plek om te sporten behalve op plekken ver van mijn huis.
Er is hier enkel een struik, een boom of een sloot maar je kunt er helemaal niks mee, het heeft
geen praktisch nut.
Er is niet echt veel groen in de buurt naar mijn mening, of het zijn grasveldjes etc maar echte
parken zijn er niet dicht in mijn omgeving waar ik lopend binnen 5 à 10 minuten ben.
Er is niet veel te lopen.
Er is niks leuks zoals een park. Als er een park was zou het heel leuk zijn.
Er is niks te doen rondom mijn huis / omgeving.
Er is sowieso te weinig groen, hoe meer hoe beter.
er is te weinig groen in mijn buurt.
Er is te weinig natuur in de buurt en sportvelden is er ook te weinig voor jongeren.
Er is te weinig te doen voor mijn leeftijd.
Er is te weinig van.
Er is veel te weinig groen in onze wijk (ik woon in oosterheem). Er is teveel steen en te weinig
bomen etc.
Er is veel te weinig voor jongeren om te handen en de socializen. En als we ergens zitten worden
we weggestuurd door ouderen of zo.
Er is weinig groen.
Er mag vaker gemaaid worden.
er moet meer natuur komen, op deze manier vergeten we niet hoe mooi het is en hoe zonde het
zou zijn als je half Zoetermeer ontbost.
er moet veel meer groen zijn, meer bossen, meer wandelplekken. minder plek voor auto's. stop
met de nieuwe wegen bouwen en leg wat bossen aan.
Er moeten meer parken zijn om te kunnen wandelen en te fietsen (niet al te dicht).
Er moeten meer voorzieningen komen zoals speeltuinen en sportveldjes zodat kinderen lekker
naar buiten kunnen.
Er mogen heus wel meer leuke dingen komen.
Er mogen wat meer parken komen(niet perse meer parken, maar wel meer groen).
Er staat haast niks in mijn buurt.
Er valt weinig te doen in onze straat, daardoor komen er steeds minder mensen buiten.
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Er worden steeds meer bomen weggehaald. Dit vind ik jammer.
Er zijn altijd honden.
Er zijn amper parken in mijn omgeving en als ze er al zijn, zijn er altijd irritante kleine jongetjes
die de hele buurt irriteren.
Er zijn te weinig natuurparken waar kinderen kunnen spelen zoals in de Vrijbuiter. Er moeten
meer van dit soort parken in de buurt komen want kinderen zullen dan meer gaan buitenspelen
en er is meer natuur in de buurt.
Er zijn te weinig parkjes en veldjes.
Geen echte voetbalvelden met goede goals die de bal tegenhouden achter het goal.
Geen groot park in de omgeving.
Geen of weinig onderhoud, geen afrasteringen voor honden etc..
Geen platanenkap in Seghwaert!.
Groen kan altijd, betere beplanting van bomen of struiken die het langer doen.
Groenvoorzieningen zorgen voor een mooi uitzicht en een goeie gezonde uitstraling. Van mij
mag dat in Zoetermeer nog beter, zeker omdat er in Zoetermeer veel flats,
appartementencomplexen en grote kantoorgebouwen staan.
Heel slecht de omgeving en mensen maken alles stuk.
Het groen rond ons huis wordt vernield door andere bewoner. Geen controle vanuit gemeente en
geen reactie op klachten.
Het is er wel groen, maar er poepen regelmatig honden en dan heb je weinig plek om te zitten in
het gras.
Het is vaak nog vies, mijn vader maakt al jaren vrijwillig de straten schoon van zwerfvuil.
Het lijkt erop dat er berenklauw groeit.
Het park en de weinige aangeplante bosjes die er in mijn woonomgeving zijn, zitten vol
wandelpaadjes waardoor er nauwelijks nog wat echte natuur over blijft.
Het wordt slecht onderhouden en er is niet gekomen wat wel is beloofd: vlindertuin. De helft is
dood, het ziet er niet uit.
Het ziet er allemaal een beetje verwaarloosd uit. Lelijke planten etc.
Het ziet er armoedig uit. Het kan beter.
Hondenpoep overal
Ik en mijn broertje zijn bang voor honden en elke keer als we met het gezin gaan hebben we last.
Ze lopen los op straat en in de bosjes.
ik moet eerst een takke-end skaten voordat ik ergens terecht kom waar het leuk skaten is
Ik vind dat er in Seghwaert weinig leuke parken zijn waar ik leuk kan wandelen met mijn gezin.
Ook vind ik het de speelvoorzieningen voor kinderen in de wijk Seghwaert bar slecht, hier zou
zeker meer aandacht aan besteed kunnen worden. Het is van belang dat kinderen kunnen
ontdekken en spelen in de natuur en buiten in speeltuinen hele dagen kunnen genieten. Dit is nu
zeker niet het geval.
Ik vind dat er te weinig natuurgebieden in mijn woonbuurt zijn.
ik vind dat er te weinig groen is in Zoetermeer en in Oosterheem.
ik vind er weinig groen en als je groen wilt zien moet je wel eventjes lopen of fietsen.
Ik vind het een gezelligere uitstraling hebben met wat meer bloesembomen. Ook moeten er wat
meer voorzieningen zoals een volleybalveld komen.
Ik wil meer bomen in Zoetermeer, vanwege de hard wind.
Ik woon tegenover een trapveldje, die mag wel eens aangepakt worden..
Ik woon voor een park, en deze word helemaal ingericht met kinderspeelplaatsen. Het mag het
woord park niet hebben van mij.
Ik zal het leuk vinden als er meer trapveldjes bij mij komen.
Ik zie weinig speelveldjes waar je kunt voetballen of überhaupt jongeren.
Ik zie wel een boom hier en daar maar het had veel meer gemogen, maar ik hou dan ook heel
veel van natuur dus niks is genoeg voor mij haha
Ik zou graag meer voetbalveldjes zien. Of een Johan Cruijff Court, zoals ze in Amsterdam
bijvoorbeeld veel hebben.
Ik zou graag nog iets meer groen zien.
in alle plantsoenen en bosjes ligt vuilnis. En er is niet echt bos of zo.
In mijn buurt is bijna geen groen te zien.
In mijn buurt is er weinig groen
In Oosterheem is er weinig echt groen, er worden wat bosjes geplaatst maar het is niet echt
gezellig. Het blijft een beetje kil en saai
Ja, er is alleen maar 1 schoolpleintje in de buurt waar ik kan voetballen.
Jammer dat de gemeente alles kapt...jaja.. de platanen...bedankt.
je wordt gestoord: teveel motoren en zo. teveel straatvuil.
Kleine kinderen kunnen minder leuk spelen als ik. Minder speeltuintjes.
Lelijke bosjes.
Mag beter onderhouden worden en meer groen en geen poep van honden of katten in de bosjes
wat er gaat stinken in de zomer!!!
Meer bloemen, en het moet beter onderhouden worden door de gemeente, dus het gras moet
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vaker gemaaid worden en de plantsoenen moeten beter verzorgd worden, het onkruid moet dus
goed worden weggehaald.
Meer groen.
Meer vaarruimte en boulderrotsen.
Niet bijgehouden.
Niet echt veel groen te vinden, wat er is ligt vaak vol met afval.
Niet veel plek om honden los te laten lopen in Oosterheem.
Omdat het slecht onderhouden wordt en ook meestal veel troep ligt.
Onze speeltuin is een aantal jaar geleden weggehaald en er zou een nieuwe komen, maar die is
er nooit gekomen. Nu willen ze een flat bouwen op ons voetbalveldje. Niet dat ik daar nog speel,
maar ik vind het wel een beetje raar, om zulk soort gelegenheden voor kinderen die er wel
gebruik van maken, weg te halen.
Op dit moment zijn er veel werkzaamheden bij mijn flat. Ik heb gehoord dat ze er een klein parkje
gaan bouwen, en de fietspaden zijn veel mooier geworden. Ik weet niet precies wat ze er nog
gaan bouwen. Ik vind sowieso dat er te weinig groen in Zoetermeer is, en veel te veel
nieuwbouw.
Overal hoor ik de snelweg, alles is aangelegd en niet "echt", er is veel vervuiling, er is botulisme
Plantsoenen stellen niks voor, trapveldjes zijn vies door honden en te klein om echt op te
voetballen of iets en ze liggen totaal niet handig doordat er veel huizen omheen zijn of ramen van
een school.
Plantsoenen, bosjes, bomen en trapveldjes zijn er wel. maar parken en natuurgebieden zijn er
heel weinig en de parken en natuurgebieden die er zijn, zijn niet heel leuk om heen te gaan.
Rond Oosterheem liggen niet echt mooie natuurgebieden. Het is allemaal geasfalteerd, ligt bij
wegen/woonwijken of het is er super druk en niet veilig (Noord Aa gebied).
Steeds minder groen buiten de parken, bijvoorbeeld in het Stadshart is al het groen weggehaald.
Te weinig groen in deze buurt: je moet best een stuk lopen wil je in een parkje terechtkomen.
Te weinig groen in Oosterheem maar daar word wel aan gewerkt.
Te weinig groen, te weinig bomen, park in de buurt mist natuurlijke uitstraling.
Trapveldje te dicht bij sloot, bal komt te makkelijk in de sloot. geen goals.
Trapveldjes waren er. Men kreeg alleen een vergunning voor het vreugdevuur met oud en nieuw.
Dus ook dat is weg!
Veel bomen worden gekapt enz. Het lijkt niet altijd alsof natuur heel sterk wordt gewaardeerd.
Veel hangjongeren en veel zwerfafval.
Veel te weinig voetbalveldjes.
Veel vervuiling.
Veel vervuiling (rommel in de bosjes en op straat, hondenpoep) door buurtbewoners (Palenstein)
Veelste weinig.
Voor de flat ligt een groen stuk. Dit is helaas erg verwilderd en wordt slecht onderhouden (dit jaar
zijn de randjes wat geschoffeld en wat takjes weggeknipt maar nooit grondig. Het staat er vol met
brandnetels en het nodigt nu blijkbaar veel mensen uit om er afval te dumpen. Erg jammer. Ik
heb dit meerdere malen aangekaart bij de wijkpost maar er wordt weinig mee gedaan.
Wat er aan groen is gaat weg.
Wat meer groen bv. bomen, struiken en bloemen zou de sfeer in Zoetermeer verbeteren.
Wat meer groen in de woonwijken zou mooi zijn.
Weinig exotische flora en fauna.
Weinig serieuze trapveldjes.
Weinig speeltuintjes, weinig prullenbakken/bankjesslecht onderhouden en veel hondenpoep!!
Weinig voor de jeugd is Zoetermeer , er moet meer voor de jeugd komen. Daarom gaan veel
jongeren ook rotzooi trappen omdat er weinig voor jongeren te doen is
Wij hebben op ons pleintje niks te doen en dat is heel saai!
Zijn vervallen of te weinig
Zoetermeer wordt helemaal volgebouwd! Geen groene voorzieningen, erg jammer

toelichting op het oordeel zeer ontevreden over het openbaar groen in de woonomgeving
(62 van de in totaal 84 zeer ontevreden respondenten geven een toelichting)










Al het groen wordt ingewisseld voor veel te veel kantoren.
Alles wat leeg staat wordt volgebouwd met huizen en lelijke flats.
Alles word volgepropt met huizen. Ik hou van de natuur! En er komen toch alleen maar meer
huizen. Ze moet gewoon de mooiheid van de natuur tonen.
Alles wordt volgebouwd en gestouwd, dat er bijna geen groen is, en anders is het aangeplant.
Alles wordt volgebouwd met appartementen en bedrijfspanden.
Als ik naar buiten kijk zie ik maar weinig groen.
Bij mij in de buurt is geen trapveldje en ik vind de bossen eng want er zitten er rare mensen.
Bij mijn vriendinnen in Noordhove en de Leyens is veel meer groen. Ik woon in Rokkeveen en
hier zijn veel te veel gebouwen in plaats van veldjes of meertjes.
Bijna niet.
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Bomen worden niet goed onderhouden. Als ze gesnoeid worden worden er happen weggehaald
en ziet het er niet uit. Ook zijn er veel te weinig trapveldjes en plantsoenen
Buytenpark is vergane glorie.
De bomen zijn gesnoeid, het ziet er niet uit. het word slecht onderhouden en je krijgt overlast van
de voetbalvereniging.
De parken en veldjes zijn meestal erg klein.
De planten en bomen die zijn geplaatst in de wijk Oosterheem zijn allemaal zo verplicht. Niets
groeit er omdat het er mag groeien maar omdat het er moet groeien. Ook op het open stuk
tussen Oosterheem en Benthuizen is onbekend wat daar nou gaat komen. eerst wilden ze er een
bos van maken, nu worden er weer delen gemaakt alsof er een golfbaan komt. zonde, alsof we
een golfbaan nodig hebben?!
Dicht bij een woonwijk is het altijd erg druk of er vindt vernieling plaats.
Die bomen die er staan worden toch alleen maar weggehaald.
Doordat honden worden uitgelaten kan er niet rustig gewandeld worden. Het zorgt voor overlast
en poep.
Een skatebaan in Buytenwegh zou leuk zijn voor veel mensen.
Er is alleen maar een klein natuurgebied / park in mijn woonomgeving en het is meestal voor
honden bedoeld. Als ik naar een natuurgebied / park toe wil dan moet ik altijd ten minste 7
minuten fietsen.
Er is gewoon heel weinig want in Oosterheem is er heel veel nieuwbouw.
Er is heel weinig om te sporten.
Er is hier niks leuk voor jongeren.
Er is in Buytenwegh bijna niks.
Er is te weinig groen, en teveel bouw.
Er moet meer natuur komen om hutten te bouwen.
Er zijn al veel bomen weggehaald en er zullen er nog meer worden gekapt.
Er zijn weinig speel veldjes en speeltuintjes.
Genoeg groen.
Gras wordt heel laat gemaaid . Te weinig prullenbakken in natuurgebieden waardoor er altijd
dingen op de grond liggen . Bosjes en struiken moeten vaker bijgeknipt worden ! En er wordt
vaak niet opgeruimd na het knippen van bomen enz .
Het basketbalveldje bij mij in de buurt is altijd een rommeltje. De plantsoenen naast mijn huis
worden niet vaak genoeg bijgehouden. Er ligt veel straatvuil in de plantsoenen.
Het groen wordt in de wijk Oosterheem erg slecht onderhouden.
Het is meestal heel vaak vies.
Het is zo lelijk en oud. het moet weer eens goed opgeknapt worden. en vooral die mollengaten
moet weggehaald worden.
Het onkruid kruipt tegen je benen op. Naar de winkels is net een survivaltocht door het oerwoud,
ik neem er een machete voor mee. Zonder gekheid: ga het eens onderhouden. Het ziet er niet
uit.
Het zou leuk zijn als we op het veld van de Esmoreitschouw een koeien-, paarden-, geiten- en
schapenweide maken, dat je daar in kan om te spelen en knuffelen met de dieren.
Iedereen uit mijn buurt maakt het vies of onveilig.
Ik ben skater en mijn buurjongen ook en ik zou het leuk vinden als er een skatebaan kwam in
Buytenwegh; anders moeten we een heel stuk fietsen voor een skatebaan.
Ik heb hooikoorts, dus al dat groen is een hel in lente/zomer.
Ik woon in de wijk Oosterheem; het is logisch dat daar geen groen is.
Ik woon in Driemanspolder en rondom mijn flat is nauwelijks groen te vinden. Als ik een stuk wil
wandelen vanuit mijn huis, moet ik noodgedwongen door de wijk en niet door een park of stukje
bos. Wat ik heeeel graag zou willen zien, is dat er iets wordt gedaan met het stuk grond rondom
de nieuwe flat Soeterdael. Een parkje misschien??
Ik zie bijna nergens echt groen.
In mijn buurt vind ik dat er te weinig groen is.
Is hier te weinig alleen voor kleine kinderen niet voor de leeftijd van 16+.
Ja, dat er wel meer sport veldjes mogen komen, We hebben alleen zo'n saaie palen veld dat voor
kinderen onder de 10 jaar is; dat is niet echt leuk
Meer bomen maar minder brandnetels en bosjes naast voetbalveld wat heel irritant is in de
zomer of als je gaat voetbalen.
Meer groen vooral langs het Bredewater.
Niet veel groen voor kinderen. Het enige veldje waar we flink konden bewegen was het stukje
voor het Erasmus en daar zit nu een hek omheen...jammer aangezien ik daar al zeker 10 jaar
een balletje gooi en oefen met een vriend of vriendin...
Omdat hier alleen maar flats staan. Ze proberen het wel maar in de buurt is niet egt een mooi
groot park waar je heen kan.
Op de meeste plekken waar leuke dingen zijn worden weer van die stomme flats of huizen
gebouwd.
Slecht onderhoud.
Veel te weinig plek om te voetballen. Moet altijd met de fiets.
Vele bomen zijn omgehakt en in de bosjes gegooid door de gemeente.
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Voor mensen met hooikoorts is het frustrerend om te zien dat alle grassen lekker mogen bloeien
zonder te worden gemaaid. Gras is ook mooi als het kort is en niet bloeit. Bovendien zijn er
genoeg vervangers voor al dat onkruid. Ik ga liever naar het bos of de duinen, ik heb daar veel
minder last van hooikoorts dan in mijn eigen straat nota bene!
We hebben een grasveld, maar mensen laten daar honden poepen. We hebben een trapveld,
maar daar hangen jongeren en verder is er niks, denk ik.
Wij hebben hier een speeltuin daar zit niks maar dan ook echt niks in alleen een bankje en daar
zitten meestal ouderen the hangen en wiet te roken
Ze hebben alles afgekapt, ik wil wel weten waarom!
Ze zijn er niet in Oosterheem.
Zeer weinig.
Ziet er hier in de buurt goed uit.
Ziet er lelijk en onverzorgd uit.
Zoetermeer is de laatste jaren veel bomen aan het kappen, maar in veel gevallen worden daar
geen nieuwe voor terug geplant. Er verdwijnt in veel steden steeds meer groen, terwijl dit juist
belangrijk is om voor rust te zorgen in een wijk en om voor een goeie sfeer/uitstraling te zorgen.
Zorg dat de mensen meer groen zien en niet alleen maar gebouwen. en maak een heel groot bos
met kleine activiteiten erin.

toelichting op het antwoord weet niet op de vraag naar een oordeel over het openbaar groen in de
woonomgeving
(11 van de in totaal 122 respondenten met het antwoord weet niet geven een toelichting)












Het mag bij ons wel iets meet voetbal velden en leuke speeltuitjes bijv. schommels en wipwap.
Ik ga niet zo vaak naar het openbare groen, maar er is weinig openbaar groen in mijn directe
woonomgeving.
Ik heb een voetbalveld naast mijn huis, maar verder niet veel.
Ik heb geen behoefte hieraan.
ik wil graag wat meer kleine skatebaantjes op betere skatespots/ skateplekken of één grote
goede skatebaan.
Ik zou graag zien dat er meer speeltuintjes komen en dan ook voor kleinere kinderen, want dat is
echt rampzalig. Ik vind dat oosterheem centrum zeker ruimte heeft voor een goede grote
speeltuin voor ook kleine kinderen vanaf 1 jaar!
Kan soms beter.
Kom bijna niet buiten.
Neeee niet doen.
Woon pas hier.
Zit er een beetje tussen in niet ontevreden maar ook niet echt tevreden misschien wat meer
voorzieningen.
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