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Samenvatting
Op verzoek van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zijn in de Stadspeiling 2020 vragen
opgenomen over het onderwerp stadsnatuur in Zoetermeer. De respons op dit onderdeel was
28%. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.
Ervaren en waarderen van stadsnatuur
Onder stadsnatuur wordt het spontane planten- en dierenleven in de stad verstaan. In 2020
ervoer 91% van de respondenten stadsnatuur in de eigen buurt. Dat is meer dan in 2019
(72%) en 2018 (76%). Tussen de buurten zijn grote verschillen te zien. In 2020 werd in
Oosterheem-Zuidwest het vaakst (91%) en in het Stadscentrum het minst vaak (53%)
stadsnatuur ervaren. Stadsnatuur wordt vooral ervaren in de parken en natuurgebieden,
minder direct in bijvoorbeeld de eigen straat.
Van de respondenten waardeert 91% de stadsnatuur in hun buurt. Dat is iets meer dan in
2019 en 2018. Stadsnatuur wordt vooral gewaardeerd omdat het ontspanning geeft en de stad
mooier. Sommige respondenten klagen over overlast door ratten, meeuwen en muggen.
Ommetje in de buurt
Ruim de helft (51%) van de respondenten heeft vanwege de coronamaatregelen vaker een
wandeling rondom huis gemaakt; 12% deed dat juist minder vaak. In het algemeen geldt hoe
jonger hoe vaker men is gaan wandelen. Een grote groep 80-plussers is vanwege het
coronavirus juist minder vaak de deur uit geweest.
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1.
1.1.

Onderzoeksverantwoording
Inleiding
In september/oktober 2020 is in Zoetermeer de Stadspeiling gehouden. In de Stadspeiling
worden over verschillende onderwerpen vragen gesteld aan inwoners van Zoetermeer.
Stadsnatuur was een van de onderwerpen. Opdrachtgever voor deze vragen was de afdeling
Stedelijke Ontwikkeling.

1.2.

Steekproef en respons
Voor de 18-plussers zijn drie niet overlappende gestratificeerde1 steekproeven van 4.000
inwoners getrokken uit het bevolkingsbestand van de gemeente Zoetermeer. Deze personen
waren op 1 september 2020 woonachtig in Zoetermeer en op die datum 18 jaar of ouder.
Verder geldt dat zij op dat moment niet woonachtig waren in een verpleeghuis, gevangenis of
gezinsvervangend tehuis. Deze personen hebben per brief een uitnodiging gekregen om een
vragenlijst in te vullen. Dat kon schriftelijk of digitaal. Tweemaal is een herinneringsbrief
verstuurd. Van de 4.000 benaderde personen hebben er 1.123 de vragen over stadsnatuur
ingevuld. De respons bedraagt daarmee 28%.

1.3.

Rapportage
In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd. In bijlage 1 staat uitleg
over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de onderzoeksuitkomsten. In bijlage 2 staat
een overzicht van de verdeling van de bevolking, steekproef en respons naar leeftijd en
geslacht. Bijlage 3 bevat de vragen zoals gesteld in de enquête. In bijlage 4 en 5 zijn
respectievelijk de resultaten in tabelvorm en toelichtingen bij de vragen opgenomen.

1

Gestratificeerd komt erop neer dat de steekproeven zodanig getrokken zijn, zodat dat de respons een betere
afspiegeling geeft van de leeftijdsverdeling in Zoetermeer.
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2.
2.1.

Ervaren en waarderen van stadsnatuur
Ervaren
Onder stadsnatuur wordt het spontane planten- en dierenleven in de stad verstaan. Deze
planten en dieren maken gebruik van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals parken,
groenstroken, tuinen, gazons, muren, daken en watergangen, als ook puinstortplaatsen,
braakliggende terreinen en composthopen. Volgens deze definitie ervaart 81% van de
respondenten stadsnatuur in de eigen buurt en 19% ervaart dat niet (figuur 2.1)
Figuur 2.1 Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt? (n=1.119)
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Ook in voorgaande enquêtes is deze vraag gesteld. Het aandeel respondenten dat in 2020
stadsnatuur ervaart, is groter dan in de twee voorgaande jaren (figuur 2.2).
Figuur 2.2 Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt? (2001-2020)
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De uitsplitsing naar buurt laat zien dat in 2020 respondenten uit Oosterheem-Zuidwest het
vaakst (91%) en respondenten uit het Stadscentrum het minst vaak (54%) stadsnatuur
ervaren. Ten opzichte van 2019 is in 12 van de 16 buurten een stijging te zien. De toename is
vooral opvallend in Oosterheem-Zuidwest (+34 procentpunten) en in Buytenwegh (+24
procentpunten). In vier buurten nam het aandeel respondenten dat stadsnatuur ervaart af. De
afname is het grootst in het Stadscentrum, namelijk met 9 procentpunten (figuur 2.3).
Figuur 2.3 Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt? (per buurt in 2019 en 2020)
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Dorp (2019: n=41, 2020: n=42); Stadscentrum (2019: n=32, 2020: n=28); Palenstein (2019: n=27, 2020: n=28);
Driemanspolder (2019: n=57, 2020: n=59); Meerzicht-West (2019: n=76, 2020: n=85); Meerzicht-O (2019: n=48,
2020: n=50); Buytenwegh (2019: n=52, 2020: n=87); De Leyens (2019: n=78, 2020: n=97); Seghwaert-ZW (2019:
n=79, 2020: n=84); Seghwaert-NO (2019: n=50, 2020: n=68); Noordhove-W (2019: n=22, 2020: n=25); Noordhove-O
(2019: n=40, 2020: n=55); Rokkeveen-W (2019: n=70, 2020: n=75); Rokkeveen-O (2019: n=106, 2020: n=111);
Oosterheem-ZW (2019: n=35, 2020: n=57); Oosterheem-NO (2019: n=94, 2020: n=135); Zoetermeer (2019: n=1.038,
2020: n=1.119).

De respondenten konden toelichten waar zij stadsnatuur ervaren of juist missen in hun buurt.
De respondenten ervaren vooral stadsnatuur in de parken in en de natuurgebieden bij
Zoetermeer, vooral het Westerpark, het Balijbos, Noord Aa en de stadsboerderijen worden
vaak genoemd. In de directe buurt (straat) wordt minder vaak stadsnatuur ervaren. Enkelen
geven aan (ook) wel stadsnatuur in hun eigen tuin te ervaren (bijlage 5).
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2.2.

Waarderen
Van de respondenten waardeert 91% de stadsnatuur in de eigen buurt (figuur 2.4).
Figuur 2.4 Waardeert u de stadsnatuur in uw eigen buurt? (n=1.108)
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Ook in eerdere metingen is deze vraag gesteld (figuur 2.5).
Figuur 2.5 Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt? (2015-2020)
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Ongeveer acht van de tien respondenten die stadsnatuur in de eigen buurt ervaren, geven
aan dit ook te waarderen. Een klein deel (3%) ervaart stadsnatuur in de eigen buurt, maar
waardeert dat niet (figuur 2.6).
Figuur 2.6 Ervaren van stadsnatuur in de eigen buurt en de waardering van deze stadsnatuur (n=1.108)
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De respondenten konden aangeven waar of waarom zij stadsnatuur wel of niet waarderen.
Respondenten die het wel waarderen vinden het mooi, belangrijk en geven aan dat het
ontspanning, rust, speelruimte en schone lucht geeft.
Respondenten die geen stadsnatuur waarderen, doen dat vooral niet omdat het rommel
(blaadjes) geeft, het verkeerszicht belemmerd of ongedierte (meeuwen, ratten, muggen e.d.)
aantrekt. Sommigen waarderen stadsnatuur niet omdat ze het groen in de stad verwaarloosd
vinden of omdat er te weinig stadsnatuur in Zoetermeer aanwezig is (bijlage 5).
2.3.

Ommetje in de eigen buurt
In de peiling 2020 is aan de respondenten gevraagd of zij in de afgelopen maanden, vanwege
de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een ommetje in de eigen buurt hebben gemaakt.
Ruim de helft (51%) heeft vaker een wandeling rondom huis gemaakt en 12% deed dat juist
minder vaak (figuur 2.7).
Figuur 2.7 Heeft u de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een
ommetje in uw eigen buurt gemaakt?
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Naar leeftijd
Of men vanwege de coronamaatregelen vaker of minder vaak een ommetje in de buurt heeft
gemaakt, hangt sterk samen met leeftijd. Van de 18-29-jarigen heeft 59% vaker een ommetje
gemaakt tegenover 27% van de 80-plussers. Drie van de tien 80-plussers geven aan juist
minder vaak een ommetje te hebben gemaakt (figuur 2.8).
Figuur 2.8 Heeft u de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een
ommetje in uw eigen buurt gemaakt? (per leeftijdscategorie)
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Naar ervaren en waarderen stadsnatuur
Van de respondenten die stadsnatuur ervaren, is een groter deel vaker een ommetje gaan
maken dan van de respondenten die geen stadsnatuur ervaren (54% om 38%). Ook van de
respondenten die stadsnatuur waarderen is een groter deel vaker een ommetje gaan maken
in de buurt dan van de respondenten die geen waardering hebben voor de stadsnatuur in hun
buurt (52% om 41%). Degenen die stadsnatuur niet ervaren en waarderen, weten vaker geen
antwoord op de vraag (figuur 2.9).
Figuur 2.9 Heeft u de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een
ommetje in uw eigen buurt gemaakt? (naar ervaren en waarderen stadsnatuur)
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Bijlage 1: Bevolking, steekproef en respons
In de onderstaande tabel worden de Zoetermeerse bevolking (per 1 januari 2020), de
steekproef (per 1 september 2020) en de respons van dit deelonderzoek vergeleken aan de
hand van de kenmerken geslacht en leeftijd.
geslacht en leeftijd

bevolking

steekproef

respons

man 18-29 jaar
vrouw 18-29 jaar
anders 18-29 jaar

8,9%
8,6%
-

13,4%
13,9%
-

6,6%
7,7%
0,1%

man 30-39 jaar
vrouw 30-39 jaar
anders 30-39 jaar

7,8%
8,2%
-

10,3%
11,3%
-

4,7%
9,6%
0,3%

man 40-49 jaar
vrouw 40-49 jaar
anders 40-49 jaar

7,4%
8,0%
-

9,2%
8,6%
-

8,3%
8,2%
0,1%

man 50-64 jaar
vrouw 50-64 jaar
anders 50-64 jaar

12,9%
14,0%
-

8,7%
9,3%
-

11,3%
14,9%
0,1%

man 65 jaar en ouder
vrouw 65 jaar en ouder
anders 65 jaar en ouder

11,2%
12,8%
-

7,2%
8,0%
-

13,8%
13,5%
0,5%

totaal

100,0%

100,0%

100,0%

aantal

99.825

4.018

1.092*

* 31 van de 1.123 respondenten hebben hun geslacht en/of leeftijd niet opgegeven.
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Bijlage 2: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op 1.123 respondenten uit de
Stadspeiling 2020 die vragen hebben ingevuld over het onderwerp stadsnatuur. Over de
‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de situatie in de totale populatie van Zoetermeerse 18-plussers,
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 worden teruggebracht door de werkelijkheid te
schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is mogelijk, met behulp van
statistische formules, de grootte van een interval zodanig rond de enquête-uitkomst te kiezen
dat met een bepaalde mate van zekerheid (veelal ‘betrouwbaarheid’ genoemd) kan worden
aangenomen dat het werkelijke percentage zich binnen dat interval bevindt.
In onderstaande tabel 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.
Procentpunten waarmee de werkelijke percentages (dus die in de populatie) maximaal kunnen afwijken
van die in de respons (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
aantal
10% of 90%
20% of 80%
30% of 70%
40% of 60%
50%
respondenten
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

3,5

3,5

900

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1.123

1,8

2,4

2,7

2,9

3,0

Voorbeeld: Stel dat van alle 1.123 respondenten 30% opvatting A heeft. In werkelijkheid (dus
in de totale populatie van Zoetermeerders van 18 jaar en ouder) zal dit percentage dan met
95% zekerheid liggen tussen 27,3 en 32,7%.
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Bijlage 3: Vragenlijst
Vragen uit de Stadspeiling 2020 over het onderwerp stadsnatuur
Onder stadsnatuur wordt het spontane planten- en dierenleven in de stad verstaan. Deze planten en
dieren maken gebruik van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals parken, groenstroken, tuinen,
gazons, muren, daken en watergangen, als ook puinstortplaatsen, braakliggende terreinen en
composthopen.
30a. Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt?
 1. ja
 2. nee
b. Eventuele toelichting:
Geef bijvoorbeeld aan waar u stadsnatuur ervaart of juist mist in uw buurt. Dit mogen meerdere plekken /
voorbeelden zijn.

31a. Waardeert u de stadsnatuur in uw eigen buurt?
 1. ja
 2. nee
b. Eventuele toelichting:
Geef bijvoorbeeld aan waar of waarom u stadsnatuur wel / niet waardeert. Dit mogen meerdere plekken /
voorbeelden zijn.

32. Heeft u de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een
ommetje in uw eigen buurt gemaakt?
 1. vaker
 2. ongeveer even vaak
 3. minder vaak
 4. weet niet
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Bijlage 4: Rechte tellingen
30a. Ervaart u deze stadsnatuur in uw eigen buurt?
ja
nee
subtotaal
vraag niet beantwoord
totaal

aantal
903
216
1.119
4
1.123

percentage
80,7
19,3
100,0

aantal
1.011
97
1.108
15
1.123

percentage
91,2
8,8
100,0

31a. Waardeert u de stadsnatuur in uw eigen buurt?
ja
nee
subtotaal
vraag niet beantwoord
totaal

33. Heeft u de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen, vaker of minder vaak een ommetje
in uw eigen buurt gemaakt?
aantal
percentage
vaker
652
50,9
ongeveer even vaak
411
33,0
minder vaak
153
12,0
weet niet
67
4,1
subtotaal
1.121
100,0
vraag niet beantwoord
2
totaal
1.123
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Bijlage 5: Toelichtingen
Vraag 30b. Geef bijvoorbeeld aan waar of waarom u stadsnatuur wel / niet ervaart. Dit
mogen meerdere plekken / voorbeelden zijn.
Ervaart wel
• Aan de overkant van mijn huis is een stuk groen.
• Aan de rand wijk Oosterheem, jammer dat het volgebouwd wordt met bedrijven.
• Aanwezig, maar onverzorgd.
• Achter mijn huis – Theo Thijssenhove.
• Adoptie groen (heb zelf ook een deel in beheer).
• Adoptiegroen voor mijn huis aangelegd.
• Afwateringssloot van het Hoogheemraadschap.
• Balijbos en Westerpark.
• Balijbos, Floriade Park, Libellenreservaat, Westerpark, Burgmeester Hoekstrapark e.o.
• Balijbos is heel dichtbij, maar voor de rest valt het wel mee hoeveel je het kan 'ervaren'.
• Balijbos om te fietsen. Speel/groenstrook.
• Balijbos, Buitenpark, Meerzicht, speeltuin bij de Veur.
• Balijbos, Buytenpark en Westerpark. Mooie gebieden & dieren. Herontdekt tijdens Corona.
• Balijbos, Floriadepark.
• Balijbos, Westerpark, Hoekstrapark, Noord Aa-gebied
• Balijbos.
• Balijbos.
• Beneden mijn woning aan het Agathapad, de Dobbeplas.
• Benthuizerplas en directe omgeving.
• Benthuizerplas Westerpark schapenweide.
• Benthuizerplas, Bentwoud en Noord Aa erg fijne plekken om te wandelen.
• Benthuizerplas, er is voldoende.
• Benthuizerplas, mooie bloembollen overal langs de weg. Ganzen in Noordhove.
• Benthuizerplas.
• Benthuizerplas. Noord Aa-gebied. Noordhovense plas.
• Benthuizerplas: prachtig in ieder seizoen.
• Bentwoud en Balij zijn aangenaam. Meer parken met wandel-, speel- en
natuurmogelijkheden zijn wel gewenst.
• Bentwoud is geweldig. Mag nog meer natuurwandelingen plekken gecreëerd worden.
• Bentwoud, Heempark en in mijn tuin.
• Bentwoud, het geertje en Noord Aa
• Bentwoud, maar ook voor de deur de kinderboerderij de Weidemolen.
• Bentwoud, Noord Aa, Westerpark.
• Bentwoud, Tuylpark, Noord Aa, Seghwaert.
• Bentwoud, Westerpark, Buitenpark.
• Bentwoud.
• Bentwoud.
• Bentwoud.
• Bentwoud. Groenvoorzieningen in Oosterheem.
• Bentwoud; fantastisch groengebied! De Weipoort en het Groene Hart. Het Noord Aa-gebied
en de Benthuizerplas.
• Bentwoud; strook park langs Hugo de Grootlaan.
• Beperkt in het Vernedepark en langs de Boerhaavelaan (helaas zal dat verdwijnen door
aanleg woningen tussen Afrikaweg en Boerhaavelaan).
• Berm doorgaande wegen.
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• Bermen niet bij planten.
• Bermen worden minder gemaaid maar er zou meer variatie in zaaigoed gebruikt kunnen
worden.
• Bezoek regelmatig Westerpark, Buitenpark en Balijbos.
• Bij de boerderij.
• Bij het Heemkanaal.
• Bij het hertenkamp Zoetermeer/Rokkeveen.
• Bij iedere wijk is bijna wel stadsnatuur te ervaren, fijn! Zelf woon ik dicht bij het Binnenpark
nabij de Leyens. Fijn park en groot zat.
• Bij mij in de omgeving Vogelreservoir (prachtige omgeving, behalve de hondenpoep op de
dijken).
• Binnen de H-vorm van de Salomeschouw ligt een mooi en veel door kinderen en jongeren
gebruikte speelweide met prachtige bomen en veel vogels en vlinders. Wandelen langs de
Leidsewallen geweldig.
• Binnenpark, Noord Aa-gebied, Meerpolder, buurttuin.
• Binnentuin wooncomplex.
• Boerderijen, veel groen.
• Buiten de woongrenzen vind ik het prima, maar binnen de woongrenzen geef ik toch de
voorkuur aan goed groen onderhoud (meer vaste planten, minder onkruid) geeft toch een
opgeruimder beeld.
• Burgemeester [niet goed leesbaar] kleurenbuurt is fijn!
• Burgemeester Hoekstrapark.
• Burgemeester Hoekstrapark.
• Burgemeester Hoekstrapark. Stationsstraat.
• Buurtpark.
• Buurttuin Zoete Aarde is erg toegankelijk en organiseert geregeld leuke evenementen. Ook
kun je daar terecht om verse producten uit hun eigen tuin te kopen. Daarnaast is ook het
Binnenpark een groot, mooi en goed onderhouden park.
• Buurttuin Zoete Aarde.
• Buytenpark en groen in eigen straat.
• Buytenpark en nieuwe Driemanspolder.
• Buytenpark, en het gebied richting Stompwijk en Leidschendam is heel fijn.
• Buytenpark, Noord Aa.
• Buytenpark, Westerpark.
• Buytenpark.
• Buytenpark. In de wijk Buytenwegh is zelf weinig te zien.
• Bv. de Zoete Aarde.
• Dagelijks meerdere keren wandel ik in het Floriadepark en Rozentuin.
• De "insectentuinen" in de groenstroken vallen op (viaduct bij ziekenhuis, langs het fietspad
na dit viaduct).
• De Balij, Hoekstrapark en Westerpark.
• De Balij, Westerpark, Noord Aa.
• De Benthuizerplas en het Noord Aa-gebied hebben een fantastische stadsnatuur.
• De beplanting bij ons in de straat is echt vreselijk. Terwijl de omliggende straten echt mooie
beplanting hebben. En doordat de gemeente weinig tot geen onderhoud pleegt moeten wij
dit als buurt zelf doen anders breken wij onze benen door de beplanting! Slecht!
• De diverse parken in Zoetermeer, van Westerpark tot Balijbos, Noord Aa tot park in
Meerzicht tussen de flats. Middenberm Meerzichtlaan met margrieten in mei. Bomen en
struiken op de wal van de Randstadrail.
• De diverse parken.
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• De Dobbeplas en het stukje natuur aan de Bijdorplaan. Ze mogen iets meer met dat gras
doen, bijvoorbeeld bomen plaatsen.
• De gemeente denkt dat het riet langs alle sloten een pluspunt is, maar dat is het zeker niet.
• De half gemaaide borders. Dat het maaisel zowel van de bermen als uit de sloten een paar
dagen blijven liggen zodat het dierenleven een veilig plekje kan zoeken.
• De kinderboerderij langs het Heemskanaal.
• De meerpolder is heel mooi, het Westerpark, Buytenpark en de Juweeltjes.
• De natuurspeeltuin in Oosterheem.
• De overwoekerende struiken en bomen langs de Meerzichtlaan. Ook de bermen worden te
weinig gemaaid waardoor je als automobilist op kruisingen geen uitzicht hebt.
• De parken zijn prachtig voor ons om er doorheen te fietsen.
• De Stationsstraat mag verkeersluw gemaakt worden en wat groener, maar ik ben heel
gelukkig met de parken en bossen in Zoetermeer.
• De wijk heeft veel groen. Erg prettig.
• De wijk is gelegen tegen Balijbos en is ook met groenvoorziening opgezet. Het is mooi in
balans.
• De wijk waarin wij wonen is behoorlijk groen met een wijkparkje (die had wel groter
gemogen).
• De wijken bossen is mooi groen.
• De wijktuin, Binnenpark.
• Dichtbij DWO heb je een groot park.
• Dobbeplas.
• Door veel te wandelen kom ik op verschillende plekken en geniet van de groene omgeving.
• Driemanspolder, groot grasveld.
• Echt bijzonder stom en jammer dat op het mooiste (doorgaande) pad honden los mogen
lopen. Lang niet alle mensen vinden dat fijn. Regelmatig vliegen de grote honden elkaar
grommend en grauwend in de haren. Dat is een verontrustend geluid op een prettige
zomerdag. En dan heb ik het niet over hondenpoep en vliegen vlakbij mijn schutting. Even
verderop is een park dat geschikter is voor loslopende honden. Verder laat de gemeente de
natuur op diezelfde plek flink uit de hand lopen. Bramen en vlieren uit het plantsoen willen
net iets te graag mijn tuin in. De braamdoorns zijn indrukwekkend. Er wordt alleen
onderhoud gepleegd als ik eerst klaag.
• Een aantal plekken waar ik het ervaar zijn het Wilhelminapark, Dobbepark en het parkje aan
het einde van het Marseillepad / Leidsewallen.
• Een mooie groene buurt.
• Egels + konijnen.
• Eigen wijk.
• Er is een heel leuk perkje bij ons achter waar grote zonnebloemen staan.
• Er is een park in de buurt en die is best prettig.
• Er is een park naast de Sniep.
• Er is genoeg groen in mijn buurt.
• Er is in mijn buurt voldoende stadsnatuur.
• Er is redelijk genoeg natuur in Zoetermeer, verder besteed ik er weinig aandacht aan.
• Er is veel groen en een bij-vriendelijke berm, maar er is een gebrek aan een dichtstbijzijnd
park.
• Er is zo ontzettend veel. Groen in Zoetermeer. Geweldig!
• Er mag nog meer groen komen. Het park is overal met mensen en dieren. Gelieve meer
parken, bossen etc. creëren.
• Er mag veel meer ruimte komen voor groen en stadsnatuur.
• Er zijn niet veel gelegenheden waar de hond het water in kan. Al snel komt iedereen bij
dezelfde plek uit.
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• Er zijn veel parkjes in Zoetermeer die erg leuk zijn, een groot park zou ik nog leuker vinden.
• Er zijn voldoende groenperken en dat moet zo blijven, mijn eigen tuin draagt er ook aan bij.
• Er zou een aaneengesloten lint van natuur moeten zijn door heel Zoetermeer.
• Ervaar stadsnatuur in o.a. Floriadepark, Balijbos, Westerpark, Burgemeester Hoekstrapark
en zeker ook het groen in eigen straat/blok.
• Ervaart Buytenpark.
• Ervaart Westerpark, Buytenpark en Driemanspolder, maar ook de natuur langs de wegen
• Essentieel voor de biodiversiteit.
• Fietsroutes buiten Oosterheem.
• Fijn dat er dichtbij huis diverse natuurgebieden zijn.
• Fijn het Heempark en Bentwoud in de wijk en de buurten zou ik graag nog meer groen zien,
bijvoorbeeld meer en grotere bomen in het midden van de Javalaan zodat het veel meer een
laan wordt.
• Florapark + Balijbos.
• Floriade + Balijbos.
• Geeft een rustige vibe, heerlijk wonen zo.
• Geen idee hoe het heet, maar ik loop graag door het groene langs de Bentwoudlaan.
• Genoeg groen, maar mag altijd meer.
• Genoeg.
• Geweldig, Westerpark/Buytenpark, Rokkeveen en Noord Aa.
• Goudenregeenzoom, Rokkeveen.
• Groen is Zoetermeer en erg belangrijk, bomen voor zuurstof.
• Groene velden, sloten naar de [niet goed leesbaar] bomen, mis wel wat meer bloemen.
• Groene zoom, Balijbos, Hoekstrapark.
• Groenstroken Meerzichtlaan, Westerpark, Bentwoud.
• Groenstroken/speelweides in de wijk.
• Grote rommel door slecht onderhouden platanen, maar hier wordt dus niet naar de
bewoners die er hinder van ondervinden geluisterd, bomen gaan boven het leefgenot van
bomen.
• Grote waterpartij met riet en watervogels.
• Heel blij met de hoeveelheid groen in Zoetermeer. Mooie bomen achter mijn tuin
bijvoorbeeld.
• Heel veel mooi groen en vlinderstruiken.
• Heemkanaal + park.
• Heempark; Weidemolen, Bentwoud.
• Heerlijk dat er minder gemaaid wordt de laatste jaren, prachtig als alles lekker hoog staat.
• Heerlijk vlak bij 't Bentwoud.
• Helaas is deze stadsnatuur in mijn beurt alleen te ervaren rondom het Heemkanaal.
• Hertenkamp.
• Hertenpark in Rokkeveen moet echt blijven. De kinderboerderijen, parken in de stad.
• Hertenpark Rokkeveen/Balijbos.
• Het Balijbos en het Westerpark zijn de twee grootste bossen/parken, maar het is wel jammer
dat er veel bomen zijn gekapt in het Balijbos.
• het Balijbos is wel aan een onderhoudsbeurt toe.
• Het Bentwoud is hier vlak bij.
• Het Buytenpark vind ik erg mooi.
• Het Heempark en het van Tuylpark zijn fijne plekken om een stukje te wandelen.
• het hertenkamp in Rokkeveen.
• Het hertenkamp vlakbij vind ik fantastisch. Ik hoop dat dit nog heel lang mag blijven staan.
Van mij mag het ook uitgebreid worden. Ik zie ook veel mensen (ouders met jonge kinderen,
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ouderen, maar ook gewoon volwassenen) even stoppen om te kijken naar de hertjes en
kippen.
• Het is wel fijn om een beetje groen te zien.
• Het natuurgebied bij SnowWorld is een fijne plek om te wandelen en runderen te spotten.
• Het Noord Aa-gebied en de parken zijn erg mooi. Zoetermeer is rijkelijk bedeeld.
• Het park achter mijn huis. Veel groen.
• Het park en de kinderboerderij.
• Het park in De Leyens is heerlijk. Bij mij in de straat staan bomen die gevaarlijk worden en
daar word niks aan gedaan. Dan wordt er doorgeslagen vind ik.
• Het park in Seghwaert.
• Het park is vlakbij.
• Het park vlakbij de scholen het Noorderlicht/Da Vinci + Bentwoud.
• Het Stadscentrum wordt soms overdreven netjes bijgehouden. Geen ruimte voor spontane
groei. Vogels zijn de dupe.
• Het Westerpark groene bosschages in de straat en grasveld voor het uitlaten van bv. hond.
Bomen en groenstrook op de Meerzichtlaan en in mijn buurt.
• Het Wilhelminapark.
• Hier in de buurt zit het park en langs de sloot groeit veel groen.
• Hoekstrapark Balijbos.
• Hoekstrapark bevalt ons prima.
• Hoekstrapark en Balijbos.
• Hoekstrapark.
• Hoekstrapark.
• Hoekstrapark.
• Hoekstrapark. De baby en de rozentuin van het Floriadeterrein vind ik heerlijk om te
wandelen.
• Hof van Seghwaert, jammer dat de bijenstrook vóór de hof dit jaar niet onderhouden is en er
weinig bloei te zien is geweest dit jaar.
• Hof van Seghwaert, Weidsweide, De Zoete Aarde, Noord Aa en Benthuizerplas.
• Hof van Seghwaert.
• Hof van Seghwaert.
• Hof van Seghwaert.
• Hof van Seghwaert. Buurtgroen.
• Ik beleef het in bv. het Wilhelminapark, maar mis het ook wel omdat dat niet erg groot is.
• Ik ben blij met de uitgebreide groenvoorziening.
• ik ben zelf hovenier en kan nog op heel veel punten verbeteren!
• Ik ervaar een beetje stadsnatuur in de tuin, het Noord-Aa gebied en op de dijk van de
Meerpolder.
• Ik ervaar stadsnatuur vooral in het Westerpark of wanneer ik elke dag langs kinderboerderij
het buitenbeest fiets.
• Ik ga graag naar het Westerpark, de Balij en ik loop graag langs het spoor (halte Dorp, met
de hond).
• ik geniet van de natuur in het noordelijk plassengebied.
• Ik heb een volkstuin aan het Stompwijksepad. Hier zie en ervaar ik dagelijks deze natuur.
Ziet er altijd goed en fijn uit en zorgt voor goede vegetatie.
• Ik heb kikkers in de tuin terwijl het water 100m verder op zit.
• Ik houd van groen en natuur, het kan mij niet genoeg zijn. Ik wandel en fiets veel naar en
van 'groene plekken'.
• Ik kom redelijk vaak bij Burgemeester Hoekstrapark, het Balijbos en Westerpark.
• Ik loop iedere dag op de groene stroom achter de Voorweg met mijn hond. Ik ben heel blij
dat dit er is. Ook de bomen in mijn wijk zijn een prettig beeld.
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• Ik merk dat onderhoud in Zoetermeer correct wordt uitgevoerd.
• Ik onze achtertuin zitten leuke vogels en vlinders.
• Ik vind dat in mijn buurt wel meer plekken mogen komen.
• Ik vind dat Zoetermeer erg zijn best doet met groen, zowel direct in de wijken als met de
aanleg van natuurgebieden (recent nieuwe Driemanspolder). Ook de oudere parken zijn heel
aantrekkelijk om te wandelen of doorheen te fietsen. Lekker veel bloemen en mooie bomen.
Natuurtuin is ook erg mooi en informatief. Tip: waarom geen fruitbomen of struiken met
frambozen e.d. in de parken zodat bezoekers kunnen plukken?
• Ik vind de verticale tuinen op de muren in het centrum fantastisch. Ook het water achter
C&A, Action e.d. is prachtig en rustgevend.
• Ik vind het heerlijk om die grote vogels te zien in het Bentwoud.
• Ik vind wel dat er minder natuur verziekt moet worden voor stadspulen, maar we hebben in
Noordhove leuke parken etc. dus dat is wel mooi.
• Ik wandel regelmatig in de parken van Zoetermeer.
• Ik wandel vaak in het Buytenpark, erg prettig/rustgevend.
• Ik wandel/fiets graag door het Hoekstrapark en Balijbos.
• Ik wil graag een klein boompje voor de deur, zodat die het zicht van het dakterras van de
overbuurman bij mij naar binnen verminderd.
• Ik wil meer bloemen en meer kleur in Oosterheem. Het is allemaal zo grauw.
• Ik woon "naast" het Burgemeester Hoekstrapark en bij de schapenweide, dus dat is
geweldig.
• Ik woon aan de polder, heerlijk!
• Ik woon dicht bij het Balijbos. Tijdens het hoogtepunt van corona, ging ik daar vaak met mijn
ouders lopen.
• Ik woon dichtbij het Wilheminapark en meer grasveldjes en waterstrookjes. Dat ervaar ik als
heel fijn met veel groen.
• Ik woon héél dichtbij Westerpark. Geweldig!
• ik woon in de buurt van het Bentwoud, prachtig om daar te fietsen, lopen of er lekker te gaan
zitten.
• Ik woon in de buurt van het Noord Aa en de Bendhuizenplas waar ik vaak wandel. Daar
ervaar ik veel natuur, ook het Prielenbos is een prachtig gebied.
• Ik woon in de Leyens, een mooie groene buurt.
• Ik woon naast het Bentwoud.
• Ik woon rondom een keurig stadspark Ik bemerk wel dat er spontaan plantenleven ontstaat
op de dijk (Rokkeveen).
• Ik woon vlak bij het Noord Aa dus daar gaan we wel vaak heen.
• ik woon zelf op de Machtildahof en we hebben hier een groen grasveld liggen waar ik veel
gebruik, nu zijn er plannen om dit te bebouwen dit zou ik erg zonde vinden aangezien dit het
enige groen is wat er op loopafstand is.
• Ik zie erg weinig dieren wat ik heel jammer vind.
• Ik zie vogels en egels in de buurt maar het mag altijd meer.
• In de nabijheid van mijn huis.
• In de tussenstukken bij rijwegen (auto's) staan veel verschillende bloemen.
• In het algemeen het vele groen in Zoetermeer.
• In het Balijbos ervaar ik stadsnatuur.
• In het Bentwoud.
• In het Floriadepark is het mooi onderhouden.
• In het heempark en het Buytenpark
• In het park, daar lopen zelfs kreeftjes op straat.
• In Hoekstrapark.
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• In mijn buurt hebben we de Benthuizerplas waar je fijn kan wandelen, maar om eerlijk te zijn
kan dit wel meer. Denk aan meer leuke kleurrijke plantsoentjes of hofjes. Dat maakt de buurt
gezelliger.
• In mijn buurt zijn er veel open natuur plekken en wouden.
• in mijn buurt zijn genoeg parkjes/plekjes met natuur. Alleen het Seghwaertpark bevat maar 1
bankje, het zou fijn zijn als hier 2/3 extra worden toegevoegd, want de plek is er wel voor.
• In mijn wijk bevindt zich heel veel groen. In de vroege ochtend zijn er zelfs konijntjes te zien.
En veel zwermen vogels.
• In omgeving van [niet goed leesbaar] bij de brug en tramstation Willem Dreeslaan ze je
zwerfafval dat niet thuishoort op graf. [Niet goed leesbaar] op grond liggen.
• In onze wijk zijn op meerdere plekken gemeentegroen.
• In Oosterheem rond het Heemkanaal.
• In Oosterheem is er voldoende groen.
• In Palestijn is niet veel natuur jammer, want er wordt weer veel gebouwd, gemiste kans.
• In Rokkeveen zijn mooie parken en wandelpaden.
• In wijk 2717 mag meer groen.
• Is goed voor de buurt.
• Jammer dat de bomen op het plein van de Grondelsloot niet aangevuld worden na de
noodzakelijke kap van vijf bomen.
• Jammer dat er niet meer verschillende planten zijn. In Wageningen was het vlak bij huis
diversen top.
• Kan nooit genoeg zijn.
• Kinderboerderij en het park zijn ideaal voor een wandeling.
• Kinderboerderij Oosterheem.
• Kinderboerderij.
• Kleine speeltuinen met groen om ons heen. Moeten naar Heempark of Bentwoud voor
groen. Snel wordt alles volgebouwd wat nog groen is aan de rand van de wijk.
• Konijnen in het park.
• Langs de berm op de Griekenlandlaan, langs de vaart daar.
• Langs de Meerdijk, de Noord Aa. Park Filmlaan.
• Langs de plassen Prielebos, Weidse weide.
• Langs de 'Rondweg', maar door te veel te vroeg maaien zijn bijvoorbeeld de klaprozen dood.
• Leuk dat er op grasvelden ook bloemen komen.
• Leuk de wildgroei van veldbloemen. Dat mag nog veel meer. Wel heel vervelend zijn de
brandnetels die steeds meer gaan overheersen.
• Maaien bermen. Waterpartijen zijn mooi (in de wijken en bij de Noord Aa). Westerpark is
dichtbij.
• Maak o.a. gebruik v.d. parken.
• Mag wat mij betreft nog veel meer.
• Meer bomen zou mooi zijn, we hebben weinig vogels en insecten in de buurt.
• Meerdere natuurgebieden op loopafstand.
• Meerpolder heeft veel te bieden.
• Meerzicht is een groene wijk. Prachtig nu de nieuwe Driemanspolder en Westerpark +
Natuurtuin.
• Mooi dat bermen niet zo vaak gemaaid worden (zou nog minder mogen!). Daardoor staan er
volop bloemen in de wijk, waaronder meerdere soorten wilde orchideeën, en zijn er veel
vlinders te vinden.
• Mooie beplanting op het Bredewater en veel groen in de straat.
• Nadat de gemeente gestopt is om zelf de groenvoorziening te doen is het heel erg achteruit
gegaan. Weinig echt onderhoud.
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• Natuur genoeg. Heemkanaal in Oosterheem is ook erg interessant omdat daar zwanen
eenden en andere dieren in het water te vinden zijn.
• Natuurspeeltuin de Vrijbuiter, Heemkanaal, Bentwoud.
• Niemandsland bij Dorp, blijft mooi.
• Nieuwe Driemanspolder, Vernederpark en het Westerpark alsmede het Buitenpark zijn
schitterend.
• Noord Aa & Buytenpark.
• Noord Aa is perfect.
• Noord Aa, Aldo van Eijckpark.
• Noord Aa, Benhuizenplassen.
• Noord Aa, Buytenpark. Groen bleek ook belangrijk in coronatijd.
• Noord Aa, ik ervaar het Balijbos als goed.
• Noord Aa, schapen, buffels, Buytenpark! Hartstikke leuk.
• Noord Aa, schapenweide, verscheidene parken, verschillende soorten vogels en
veldbloemen vind ik erg leuk/ fijn.
• Noord Aa, westerpark, echt mooi.
• Noord Aa.
• Noord Aa.
• Noord Aa.
• Noord Aa-gebied
• Noord Aa-gebied is erg mooi.
• Noord Aa-gebied.
• Noord Aa-gebied.
• Noordhove bloemenpark mag wat mooier.
• Noordhove, Noord Aa en Bentwoud.
• Noordhove, Noord Aa.
• Om ons huis, we wonen vlakbij het Westerpark. Mooie, nieuwe beplanting van het
Bredewater.
• Omgeving van mijn huis, park de Wijdse Weide is heel mooi.
• Oosterheem Amstelpad.
• Op de dijk naar Benthuizen.
• Op de plek waar eerst Monteverdi stond, is nu een braakliggend terrein waar de natuur zijn
gang wordt gelaten.
• Overal is Zoetermeer is groen, dat is fijn. Echter vind ik de straten van Seghwaert erg
verwaarloosd, veel groene afval op straat, ook tips bij het tijdstip wanneer het wordt
opgeruimd, meestal vroeg in de ochtend dat ze verkeer belemmeren. Als je naar werk gaat,
of kind naar school brengt ontstaat een drukke verkeer door de afvalwagens.
• Park achter ons huis, Benthuizerplas, Balijbos.
• Park Bentwoud, Noord Aa, Westerpark. Parken en groen in de straat mag verbeterd worden
en beter onderhouden.
• Park bij Dekker, Burgemeester Hoekstrapark.
• Park in Noordhove & Seghwaert. Hof van Seghwaert.
• Park tussen Buythenwegh en de Leyens.
• Park Wijdse weide, Lange Land gebiedje, rondje Noord Aa.
• Parken in oosterheem.
• Parken in Zoetermeer.
• Parken maar ook eigen tuin.
• Parken, bomen, struiken, plassen, in de buurt, vogels, eenden (wandel dagelijks).
• Perkjes in de straat, groot grasveld.
• Prachtig gebied rondom het dorp.
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• Rond Noord Aa; heel fijn. Het is de reden dat ik hier ben gaan wonen.
• Rondom Heemkanaal en boven CO2 leiding.
• Rondom prachtige goed onderhouden bomen in Meerzicht.
• Schapenweide naast de deur.
• Seghwaert bevat relatief veel groen, wat ik erg waardeer op de fiets en te voet.
• Seghwaertpark, Bentwoud.
• Sinds ik een hond heb ben ik in veel stadsnatuur te vinden.
• Sloten.
• Stadscentrum mogen meer bomen naar mijn mening, veel bestrating weinig groen.
• Van mij mag er nóg meer groen zijn!
• Veel bomen - mooi.
• Veel grasvelden om ons heen en we wonen naast de Benthuizerplas.
• Veel watervogels.
• Veel wordt helaas om zeep geholpen door plantsoenendienst.
• Vernedepark, prima om de hond uit te laten.
• Vernedepark, Wilhelminapark, Balijbos e.d.
• Vernedepark.
• Vind het erg goed. Jammer dat bij het onderhoud soms met grote voertuigen het gras wordt
omgeploegd door de wielen.
• Vogels en egels in mijn tuin.
• Vogels genoeg. Waterlelies in de sloot.
• Voldoende parken om de nodige beweging te kunnen handhaven.
• Voor mijn flat is een klein stuk groen gecreëerd. Ik vind dit erg rustgevend. Helaas ligt er wel
veel straatvuil.
• Voordat de school hier achter aangegaan is, kwam je regelmatig konijnen/hazen tegen. Nu
zijn ze of aangereden op de weg, erg jammer. Er is nu wel een park gekomen daarvoor in de
plaats, misschien komt dit stukje van de natuur terug.
• Voormalig Floriadeterrein.
• Wandelen in de Balije, Burgemeester Hoekstrapark.
• Wandelpaden nabij Meerpolder.
• We bezoeken soms een van de parken. Daarnaast kijken we uit op een klein stukje
braakliggend terrein.
• We genieten van de taluds en wegranden die rijk begroeid zijn.
• We hebben Bentwoud.
• We hebben er genoeg, maar zou best wat meer nog mogen komen, zeker omdat veel
dingen worden gesloopt of vernieuwd.
• We lopen en fietsen graag door het Bentwoud.
• We wonen aan de rand van het Zoetermeerse Plas en ook het Benthuizerplas en de
Noordhovense plas. Hier wandel ik bijna elke dag en geniet van de natuur. We hebben ook
een mooie park achter de Fretweide.
• We wonen bij Noord Aa.
• We wonen vlakbij het Bentwoud.
• We wonen zeer prettig in de buurt van het Balijbos/Floriade.
• Weidse Weide, Noord Aa.
• Weilanden, Noord Aa, parken.
• Westerpark en in mijn eigen tuin.
• Westerpark en rondom de Noord Aa is mooi ook het Buytenpark is erg mooi.
• Westerpark en zijn natuurtuin komen we dagelijks.
• Westerpark, Balijbos, Buytenpark.
• Westerpark, Buitenpark.
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• Westerpark, de nieuwe Driemanspolder, het Balijbos, Bentwoud en de belangrijkste voor mij
het Noord Aa.
• Westerpark, konijnen over de weg.
• Westerpark, nieuwe Driemanspolder, eigen woonwijk, fietsroutes.
• Westerpark, nieuwe Driemanspolder.
• Westerpark, vraagt wel om beter onderhoud!
• Westerpark.
• Westerpark.
• Wij ervaren Balijbos als stadsnatuur.
• Wij ervaren Zoetermeer als een erg groene stad. Wij wandelen veel.
• Wij fietsen heel veel, Zegwaartseweg (boomgaard). de Aa, langs het buitengebied.
Bentwoud.
• Wij genieten van de groenvoorzieningen van Noord Aa, Benthuizerplas en Bentwoud.
• Wij genieten van het Westerpark en Balijbos. Verder alle natuur die we tegenkomen, zoals
de vele grote bomen.
• Wij hebben erg veel egels in onze wijk. Er is veel aangelegd groen, wat goed groeit en goed
onderhouden wordt.
• Wij wonen aan het Westerpark. Daar is nu ook in de buurt de Nieuwe Driemanspolder in de
buurt gekomen.
• Wij wonen in een mooie, groene omgeving.
• Wij wonen in prachtige groene omgeving.
• Wij wonen naast Bentwoud.
• Wij wonen naast het Balijbos; dit is een hele fijne buitenspeelplek.
• Wijdse weide.
• Wijkpark en natuurgelegenheid aan Broekwegschouw.
• Wijkpark Seghwaert, Westerpark, Buytenpark, enz. Stadsnatuur erg belangrijk.
• Wilde bloemen krijgen de ruimte om te bloeien. Insectenhotels met beplanting.
• Wilde bloemenveldje om bijen aan te trekken, Hoekstrapark.
• Wilde plantengroei in het water en op de stoepen.
• Wilhelminapark, Alexanderplantsoen, Vernedepark, voetpad Delftsewallen.
• Wilhelminapark.
• Willem Alexanderplantsoen, Bentwoud.
• Woon aan het Westerpark.
• Woon aan water en ligt er gras; insectvriendelijke huisje. Zoetermeer heeft veel stadsnatuur!
• Woon bij vogelplas.
• Woon dichtbij Westerpark en Driemanspolder, erg prettig.
• Woon dichtbij Westerpark en Nieuwe Driemanspolder.
• Woon in de nabijheid van Westerpark.
• Woon vlakbij Westerpark en Buytenpark.
• Zit vlakbij het Balijbos.
• Zoals het Westerpark nu wordt bijgehouden qua maaien en onderhoud is prima!
• Zoetermeer heeft zeker een paar mooie parken, waar het heerlijk wandelen is.
• Zoetermeerse plassen.
Ervaart niet
• Alles vol gebouwd en weinig gesnoeid struiken onverzorgd.
• Als er al natuur is, wordt het gesloopt door de jeugd.
• De Engelandlaan heeft een aangelegd grasveldje maar dat is het. Er is geen park in de
buurt. Misschien is dat ook niet haalbaar in het centrum van een stad maar het is wel
jammer
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• De randen van de wijk Duindorp in Oosterheem zijn groen maar de straten niet. Als je
initiatief neemt om een perkje aan te leggen en netjes bij te houden dan wordt het
weggeschoffeld. Jammer!
• Er is bij mijn weten niets in de buurt aanwezig.
• Er is groen in de buurt maar dat is voornamelijk onkruid. Voor mooier groen moeten we
Zoetermeer uit.
• Er is in Oosterheem geen leuk park waar je je veilig voelt om even een lekkere wandeling te
maken.
• Er kan veel meer worden georganiseerd in en rond tuinen en straten (bij de mensen thuis).
Ik heb zelf één boom staan en zal hier een 'stadstuintje' van maken. Actief mensen bewegen
iets aan het groen te doen draagt ook bij aan de sociale sfeer in de buurt. Er kan veel meer
gebeuren. Zo zie ik dat openbare plekken er vaak slordig en niet opgeruimd uitzien. Wij
kunnen nadenken hoe wij dit in Zoetermeer kunnen verbeteren. Het gaat om het gezicht van
Zoetermeer in een Groen Hart. Dit kan beter. Begin klein ... en werk naar meer projecten in
de buurt. Ik zal een eerste aanzet geven;-).
• Er kunnen wel wat meer mooiere kleurrijke bloemen of mooiere bomen worden geplant i.p.v.
een paar dode takken met eikenprocessierupsen.
• Er mag wel mogen wel meer planten (groen) komen, dat ziet er gezelliger uit.
• Er zijn niet zoveel plaatsen, ik wou dat er meer was.
• Geen mooi groot park in Seghwaert. Westerpark is het enige park dat mooi en groot is.
• Heb het nergens in Zoetermeer gezien.
• Het meeste stadsnatuur zijn de enkele boompjes in mijn straat en Bentwoud, maar dat noem
ik niet Zoetermeer. Bentwoud is ook niet veel meer dan een grasveld met een heuveltje.
• Hoogst irritant en gevaarlijk bij bochten voor auto's bij die hoge onverzorgde bermen. Ik vind
het armoedig.
• Ik ben er nooit.
• Ik heb het idee dat al het groen plaats maakt voor beton.
• Ik mis het in het Stadshart.
• Ik mis in het centrum (Dorp en Stadshart) diervriendelijke plekken voor bijv. bijen en vlinders.
• Ik mis veel bomen & dieren die erin leven.
• ik mis wijk gebonden eetbare tuinen.
• Ik vind de groenvoorziening in onze gemeente heel erg slecht.
• Ik woon aan een park, maar dat is dan ook het enige. Voor de rest maken ze van iedere
boom hier een parkeerplek.
• Ik zie nog te weinig hiervan en steeds maar meer huizen die gebouwd worden.
• Ik zou wel wat meer groen willen in de buurt.
• In de buurt mis ik dat de groenstroken netjes worden onderhouden, verloederd qua onkruid.
• Is dit beleid of gewoon de natuur?
• Meer bomen en struiken, meer bloemen inzaaien.
• Minder maaien.
• Misschien kunnen daken meer ingericht worden om biodiversiteit te verhogen.
• Nergens in onze buurt.
• Onder spontaan plantenleven versta ik onkruid en dat ben ik liever kwijt dat rijk. Dus
waarschijnlijk snap ik de vraag niet.
• Onderhoud is matig.
• Oosterheem is nog wat nieuw dus logisch.
• Stadsnatuur een nieuw woord voor bezuinigen?
• Stadsnatuur om en nabij het oude dorp is voor verbetering vatbaar.
• Te weinig diversiteit.
• Te weinig diversiteit.
• Te weinig.
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• Veel huizen, al het groen daar wordt op gebouwd.
• Voor zover ik kon zien is in mijn buurt Noordhove alles door mensen aangelegd. Er zijn
ongetwijfeld [niet goed leesbaar] en zo, maar niet echt veel [niet goed leesbaar] (helaas).
• Waar Montiverdi stond, daar mag wel natuur voor in de plaats komen i.p.v. huizen.
Zoetermeer zit al vol zat.
• Weinig bomen, wel verderop een groot mooi park (Binnenpark). De Meerpolder is ook erg
mooi.
• Wijk 2724 graag meer natuur in de wijk.
• Woon aan de rand van het industrieterrein, daar is amper groen/ natuur.
• Woon in het centrum.
• Woon in Meerzicht bij centrum. mag hier wel wat groener als dat zou kunnen!
• Woon wel aan een het Seghwaertpark, maar heb niet het idee dat dit met stadsnatuur wordt
bedoeld. Verder is Seghwaert rond de Vissendreef niet heel veel groen behalve het meters
hoge gras in het voorjaar.
• Woonachtig in Stadshart.
• Wordt steeds minder. Veel struiken zijn gerooid. Aantal vogels wordt minder . Duiven hierbij
niet meegerekend, die worden helaas bijna een overlast.
• Zeer gecultiveerd en door vele onderbrekingen in het groen door wegen is er voor dieren (en
"spontane" flora) weinig ruimte tot overleven. Bovendien gaat het vooral om groen en weinig
bloemen.
Vraag 31b. Geef bijvoorbeeld aan waar of waarom u stadsnatuur wel / niet waardeert.
Dit mogen meerdere plekken / voorbeelden zijn.
Waardeert wel
• Algemeen natuur waardering.
• Als afwisseling met bebouwing.
• Als het alles netje verzorgd is wel.
• Als het er zou zijn wel.
• Als het mooi is.
• Als struiken en bomen goed onderhouden worden en niet over de weg hangen.
• Ander wordt omgeving te stenig, betonnerig. Meer contact mens met natuur, ervaar ik
positief.
• Anders bouwen ze er huizen of het verpaupert.
• Behoud kleine groengebieden tussen de woningen!
• Belangrijk om in een groene stad te wonen.
• Ben blij dat het er is, maar mag nog meer, jammer van de versteende tuinen.
• Bermen weinig maaien betekent meer wilde bloemen en vlinders. Top! Helaas is in het
Bentwoudpark dit jaar een heel stuk afgezet en verboden toegang verklaard (nabij het
nieuwe speeltuintje), dat waardeer ik niet. Waarom is dit verboden toegang geworden?
Volstrekt onduidelijk en m.i. dus onnodig en onwenselijk. Het werd daar nooit zo druk dat de
natuur het niet aankon.
• Biedt ruimte voor ontspanning, niet altijd welkom om in een constant drukke omgeving te
zijn. Natuur en rust moment.
• Bij de brug zag ik eens verschillende vogels op water zoals zwanen, futen, waterhoentjes en
meerkoeten. Dit terwijl [niet goed leesbaar] meeuwen [niet goed leesbaar] zijn, ook duiven bij
het plein Oosterheem.
• Bloemen zijn altijd leuk om te zien en vrolijken op.
• De bijenlokhuisjes zijn een mooi initiatief.
• De bloemen en planten die jaren lang niet te zien waren. De echte natuur.
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• De bomen die we hier hebben op de parkeerplaats als ze in bloei staan, kleurt alles hier roze
en dat is een prachtig gezicht er zouden meer van dat soort bomen mogen komen. ik weet
niet hoe ze heten, helaas.
• De dieren in het Balijbos, de koeien en paarden in het Buytenpark en de nieuwe
Driemanspolder is ook goed bevolkt.
• De hondenpoep die hondenbezitters laten liggen wordt wel weer erger helaas.
• De natuur is belangrijk voor beesten en insecten. Ook is het beter om groen te zien, dan
alleen maar bakstenen en asfalt.
• De plekken in mijn woonomgeving en vooral bomen waardeer ik.
• De plekken zijn goed onderhouden en ook gericht op kinderen/meerdere soorten bezoekers.
De plekken zijn goed bereikbaar.
• De stadsnatuur geeft rust en een veilig gevoel om kinderen groot te brengen. Met alles wat
er steeds gebouwd wordt geeft groen toch een goed gevoel.
• Dichtbij, rustig, vrij.
• Dieren zijn leuk.
• Dit zorgt voor ontspanning in dit drukke leven.
• Een groene omgeving helpt als ik mij slecht voel, bijvoorbeeld door te wandelen in een
groene omgeving.
• Een plaats om tot rust te komen.
• Er is vrij veel groen en wordt op de meeste plekken goed onderhouden. Alleen de struiken
bij het fietspaadje langs de kleine Dobbe is het loopt soms een beetje uit de hand.
• Er kan voor mij niet genoeg groen zijn! De naaldbomen (lariksen) bij het station Willem
Dreeslaan vind ik erg mooi; meer, meer, meer! In plaats van wéér nieuwe kantoorgebouwen
te plaatsen (in de buurt station Willem Dreeslaan) zou er gewoon ook een simpel
wandelgebiedje met veel groen en grote bomen mogen komen (geen honden-gebied). Met
bosjes om voor kinderen dichterbij huis ook hutten te kunnen bouwen en te ravotten en niet
helemaal naar het Heempark hoeven lopen (met begeleiding omdat het zo ver is).
• Erf fijn voor de gemoedsrust. En leuk voor met de hond of kinderen.
• Essentieel voor biodiversiteit en klimaatadaptatie (global warming).
• Fiets en wandelmogelijkheden rond Benthuizerplas, voorzieningen van groen/park in
Noordhove en langs Hugo de Grootlaan.
• Fijn al de bloemen(bollen) door het jaar heen. Helaas wordt het ieder jaar minder.
• Fijn om de seizoenen in de natuur te ervaren.
• Fijn om groen om me heen te hebben.
• Fijn om in de natuur te kunnen zijn vlakbij huis.
• Fijn om in te lopen.
• Fijn om natuur in de buurt te hebben en om in te wandelen.
• Flora en fauna van de stadsnatuur geven een extra dimensie aan het buiten zijn in de eigen
buurt.
• Geeft een ruimtelijker karakter.
• Geeft privacy en rust.
• Geeft rust. Mooi de begroeide waterkanten langs slootjes. Veel watervogels.
• Geniet van de spelende kinderen, de bomen en vogels.
• Gezellig en ook goed voor insecten.
• Goed voor het milieu.
• Groen is altijd goed.
• Groen is belangrijk.
• Groen is noodzakelijk.
• Groen vind ik heel belangrijk.
• Groen, ruimte.
• Groen/natuur bij huis stimuleert om naar buiten te gaan en om buiten te spelen.
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• Groene omgeving doet een mentaal welzijn bevorderen.
• Groenstroken vind ik zo mooi aangelegd. Wel jammer dat ik op weinig plekken mijn hond los
mag lopen.
• Hardlopen in het Balijbos, daarbij even de rest van de wereld vergeten in het bos.
• Heel aangenaam.
• Heerlijk om te wandelen en genieten van de pracht.
• Heerlijk om te wandelen met de kinderen.
• Heerlijk om te wandelen tussen het groen.
• Heerlijk wandelen in ons park, zeker met de hond.
• Heerlijke diversiteit van bomen, planten en waterpartijen.
• Helaas maakt de gemeente heel veel natuur onnodig stuk.
• Helaas veel bomen zien verdwijnen de laatste paar jaar.
• Helemaal vernieuwt, super.
• Hertenkamp vind ik een mooie plekje.
• Het Binnenpark achter de Sniep vind ik een mooi park met de tennisbaan.
• Het geeft me rust en geeft de dieren een plek.
• Het geeft ruimte en rust.
• Het groen aan de Paletsingel.
• Het groene veldje tussen de Zegwaartseweg en de Van Aalstlaan is relatief ongerept en vrij
tot bloei en groei.
• Het hertenkamp waardeer ik enorm. Hopelijk heb ik zelf binnen een paar jaar een kindje en
dan zou ik het erg leuk vinden om samen naar de hertjes en kippen te kijken.
• Het is fijn om dichtbij een plek te hebben waar je fijn kan wandelen/hardlopen. Dat motiveert
om naar buiten te gaan.
• Het is fijn om in de natuur rond te lopen.
• Het is jammer dat steeds vaker veldjes e.d. opgeofferd worden om woningen te bouwen.
• Het is leuk en ook een beetje rustgevend als je er langs loopt.
• Het is prettig om erin te sporten.
• Het jaar rond een verscheidenheid aan planten
• Het maakt de stad kleurrijker.
• Het wandelpad langs de Delftsewallen is deel van ons dagelijks rondje lopen. Het is prettig
om zo seizoenen te ervaren.
• Het zijn de enige locaties die voor schonere lucht zorgen.
• Het zorgt dat de buurt er niet te overvol uitziet.
• Hou van groen en dus de natuur. Wordt ik vrolijk van.
• Ik ben altijd een natuurmens. Hierdoor dus.
• Ik fotografeer graag in de natuur.
• Ik geniet er elke dag van en dienen hier goed voor te zorgen. Niet alleen wij kunnen er van
genieten, maar ook degene na ons (dan trek ik het breder m.b.t. onze kinderen en
kleinkinderen). Als wij hier al over na gaan denken hoe wij dit zien voor de toekomst, kunnen
wij hier 'nu' al over nadenken. zoals, oude panden opknappen of nadenken (projectmatig)
wat hier met name met groen kan plaatsvinden, vervallen perken opknappen. Wellicht
nadenken over 'hoeveel mensen willen er in groen wonen', denk aan de tiny houses, eco en
duurzaam.
• Ik hou van de groene buurt in Seghwaert en dat is ook de reden dat ik in die wijk woon. Het
moet geen onderhoud last worden voor de bewoners maar anders dan dat is meer beter.
• Ik hou van de groenstroken omdat er ook wel eens (onkruid) bloemen tussen staan.
• Ik hou van een groene omgeving.
• Ik houd van dieren, en word er intens gelukkig van als ik dieren tegenkom.
• Ik kan mooi wandelen in de omgeving. Er is genoeg groen etc.
• Ik vind het belangrijk dat er groen is in een stad.
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• Ik vind het er altijd leuker uitzien dan alleen grijs asfalt ofzo.
• ik vind het er prachtig. Mijn complimenten voor het prachtige stuk natuur.
• ik vind het hertenpark in Rokkeveen erg leuk.
• Ik vind het natuur in mijn straat goed niet te veel en niet te weinig.
• Ik vind het soms wel eens leuk om een rondje te skeeleren door het Bentwoud of om met
wat vrienden een wandeling te maken.
• Ik waardeer Bentwoud en de looproute rond het meer, Noord Aa.
• Ik waardeer de bomen in mijn straat. De speeltuin/park bij de Veur en ook het fietspad er in
en omheen.
• Ik waardeer deze wel, doch er kan rondom water overlast ontstaan van ongedierte zoals
ratten of muizen.
• ik waardeer elk stukje natuur, maar kan nog veel verbeteren!
• Ik waardeer Heempark voor wandelen, en nog enige natuurspeeltuin daar omdat kinderen
kunnen in natuurlijk omgeving spelen.
• Ik waardeer het Balijbos als zeer goed.
• Ik waardeer het omdat het mooi en rustgevend is.
• Ik waardeer het zeer, mede vanwege bijdrage aan biodiversiteit en klimaat.
• ik waardeer het zeker, maar ik vind wel dat er gekeken moet worden of het niet te extreem
gezien kan worden. De buurtbewoners klagen al maanden over te weinig parkeerplekken en
krijgen dit als reden te horen.
• Ik waardeer overal waar groen is.
• Ik waardoor het enorm. Ik vind het ook jammer dat er nog zoveel bedrijfsterreinen worden
gebouwd wat ten koste gaat van de natuur.
• Ik woon helaas in Oosterheem. Dit voelt karig. Ik hoop dat alle bomen 'snel' gaan groeien.
• Ik woon op een zeer bevoorrechte plek in Zoetermeer, vlakbij het prachtige Westerpark met
uitloop naar Balij, Nieuwe Driemanspolder, Buitenpark.
• Ik wordt triest van de vervuiling, troep die de vele vissers achterlaten. Zij staan daar met
complete tenten en auto, maken vuur en laten plastic afval achter.
• Ik zou graag meer groen zien in mijn wijk. Het groen dat er is, is steeds geconcentreerd in
parkjes.
• In Balijbos mooie planten en er leven veel dieren.
• Is me alleen nog niet opgevallen.
• Is toch leuk.
• Ja en nee. Dode en zieke bomen moeten sneller verwijderd worden, zoals de essen met
essentaksterfte. Die bomen gaan langzaam dood hieraan. Doe als Staatsbosbeheer!
• Ja, het geeft rust en speelruimte voor de kinderen.
• Je kunt daar goed mountainbiken en het biedt rust in de drukte van mijn buurt.
• Je kunt er prima hardlopen.
• Je kunt prima een rondje lopen in het Bentwoud.
• Ka lekker dichtbij wandelen met de hond.
• Koelte in de zomer en volg de verkleuring het hele jaar door.
• Kom door wandelen en fietsen.
• Laat natuur op openbare ruimten groeien, in Noordhove wordt veel natuurgroen onnodig
weggewaaid.
• Lekker wandelen en genieten van de natuur.
• Leuk voor de kids.
• Leuke bloemen in de herfst. Geeft sfeer.
• Maakt de buurt vriendelijk (ook voor dier en milieu).
• Maar ik vind dat het onderhoud zeer slecht is.
• Maar is niet echt duidelijk aanwezig.
• Maar niet als het in overvloed is waardoor je er heel veel hinder van ondervind.
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• Maar wel jammer dat de bomen in onze straat gekapt zijn.
• Meer plekken voor insecten zoals bijen. Het ziet er ook gezellig uit.
• Met enige reserve omdat het parkje ook wel als "dumpplek" gebruikt wordt af en toe.
• Minder maaien zorgt voor meer biodiversiteit.
• Mooi en ontspannend om in de natuur te zijn en alle seizoenen te mogen bewonderen.
• Mooi groen en egeltjes en konijnen etc.
• Mooi om groen te zien in de buurt en om in de natuur te kunnen zijn. Daarbij hebben we het
nodig voor zuurstof dus helemaal zonder zou niet kunnen.
• Mooi om te zien dat daar steeds meer aandacht voor is.
• Mooie locaties voor wandeling met de hond.
• Mooie natuur en honden uitlaat plek.
• Mooie omgeving veel vogelsoorten.
• Mooie sloot in de achtertuin! (alleen die muggen he?).
• Naast de hele eigenwijze duiven, waardeer ik alle beetjes natuur die er in Zoetermeer zijn
heel erg.
• Natuur heeft mijn voorkeur, maar er mag wel vaker gesnoeid worden. Vaak levert het
onveilige verkeerssituaties op doordat hoge begroeiing het zicht belemmerd.
• Natuur hoort een onderdeel te zijn van de stad.
• Natuur in onze omgeving is prachtig, echter de parkeerproblematiek zou een stuk minder
kunnen worden wanneer wordt gekozen een aantal (verwaarloosde) perken om te bouwen
tot parkeerplaats.
• Natuur is belangrijk om gevoel van dystopie tegen te gaan, waardoor het gevoel wanneer je
door de stad loopt of fietst een stuk fijner is.
• Natuur is belangrijk.
• Natuur is mooi, met bloemen en planten je voelt je rustig daardoor.
• Natuur is mooi.
• Natuur is rustgevend.
• Natuur is zo belangrijk voor het welbevinden v.d. mens!
• Natuur is zo mooi.
• Natuur waar ik kan genieten van de rust en stilte.
• Natuur(lijk) is gezond(er).
• Niet alles volbouwen maar meer natuur.
• Nieuwe park De Groenzoom bij Rokkeveen is echt een aanwinst.
• Noord Aa, heerlijk wandelen fietsen en zwemmen.
• Om heerlijk te kunnen wandelen.
• Ontspanning
• Oosterheem rand Bentwoud /belang voor ontspanning etc.
• Oosterheempark is een genot voor ontspanning.
• Prettig wandelen.
• Probleem is continuïteit. Veel mensen vinden het al gauw een zootje. Zelf kan ik er van
genieten.
• Recreatie + ontspanning gezondheid.
• Recreatiemogelijkheden.
• Rust en stilte.
• Rust, ik heb geen tuin, dus kan je daar met mooi weer buiten zitten en genieten v.d. zon.
• Rustgevend.
• Soms heb je behoefte om je hoofd leeg te maken. Als het dan droog is of het zonnetje
schijnt doet dat goed.
• Stadsnatuur bevordert welzijn van de inwoners. Geef natuur zoveel mogelijk ruimte in deze
tijd van natuurverschraling en klimaatverandering.
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• Stadsnatuur geeft de stad een vrij uiterlijk.
• Stadsnatuur geeft rust, is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Fijn om niet alleen tussen
beton en auto’s te zitten. Gemotoriseerde vervoersmiddelen (ook snorbrommers) horen niet
thuis in het stadsgroen. De paden moeten goed onderhouden zijn, zodat mensen er wel met
hun scootmobiel kunnen rijden.
• Stadsnatuur straalt rust uit en geeft verbondenheid en gevoel met de natuur! Ik waardeer dit
zeer! Ook de bloesembomen in de wijken (Rokkenveen) zijn fantastisch!
• Straalt een stukje rust uit.
• Super tijdens sporten.
• Veel groen is belangrijk.
• Veel vogels, pad, egel en mol in de tuin (gehad).
• Vind natuur in de woonomgeving zeer belangrijk.
• Voelt ruimtelijk, vrij en gezellig.
• Vogels en andere dieren in Benthuizerplas en Noord Aa. wel vaak ontoegankelijke paden
langs 't water door te veel en te hoog onkruid.
• Voor een aanzienlijke stad als Zoetermeer vind ik het best knap dat we zo immens veel
natuur hebben, het is allemaal erg groot en je kan overal wel een strookje groen vinden en
het is erg prettig om daar even een dagje in rond te lopen of te fietsen.
• Voor ontspanning.
• Voor wandelingen met de hond.
• Vooral in coronatijd heerlijk om natuur dichtbij te hebben.
• Waarom zou je een mooie groene omgeving niet waarderen?
• Wandel vaak door 't Vernèdeparkje, ben blij dat, dat er is maar vindt 't onderhoud slordig en
ook vaak rommel!
• Wandelen en rust. Verkoeling in de zomer.
• Wandelmogelijkheden i.v.m. gezondheid.
• Wat mij betreft komt er nog meer stadsnatuur. Ik zou graag een groen dak aanleggen met
subsidie van de gemeente. Ook tegeltaks is nodig, veel mensen bestraten hun tuin waardoor
regenwater niet weg kan.
• Watervogels. Waterlelies langs de Voerweg mooi.
• We rijden vaak met de paarden door het Balijbos.
• We waarderen het goede onderhoud van het groen en ook de bollen die in de bermen
geplant zijn.
• Wel het ziet er leuk uit.
• Westerpark gebruik ik altijd om een ontspanningsrondje te fietsen.
• Westerpark waar ik wandel, teken, fotografeer en workshops tekenen geef.
• Wij waarderen niet dat er kaalslag in delen van Zoetermeer zijn door boomkap.
• Woon graag dicht bij een wandelgebied.
• Zie het overal om mij heen. Van vogels tot insecten. De egels en muisjes 's avonds in mijn
tuin. Waardeer het niet, dat er zoveel struiken en bomen worden verwijderd, zodat er minder
onderhoud hoeft worden gedaan. Komt dan gras voor terug. Dit geeft minder ruimte aan
vogels en insecten.
• Ziet er mooi uit, we leven in een redelijk volgebouwde stad dus dan vind ik het wel leuk wat
natuur te zien.
• Zijn een aantal fijne groenstroken en parken in de buurt
• Zo is er ook meer ruimte en wonen we niet opgepropt zoals andere steden als Den Haag.
• Zoeken van rust en ruimte.
• Zoetermeer zie ik onlangs de hoogbouw als een groene stad, je kunt er prima wandelen en
fietsen.
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Waardeert niet
• Alleen maar last van zitten in het duister en geen zon, maar door vage regels door gemeente
opgesteld blijf je gewoon in het donker zitten.
• Als aanwonende van het mooie Westerpark heb ik schaduwhinder van de wel erg grote
bomen die groter en groter worden. Met name de rand aan de Turfberg.
• Als het goed wordt bijgehouden is het fijn, anders niet.
• Bij ons in de straat niet! Verder in de wijk genieten wij tijdens de wandelingen en fietstochten
erg van de variatie in beplanting.
• Bomen worden te groot en ontnemen mijn zon in de tuin.
• Er is niet genoeg. het liefst zou ik zo iets willen als Meerzicht.
• Er is niks in de buurt.
• Er is weinig natuur in het dorp.
• Er lopen teveel "buitenkatten" rond, die het gevogelte verjagen.
• Er was een mooie speelplek met groen voor onze deur, veel groen is weggehaald en een
onpraktisch sporttoestel voor terug gekomen.
• Er zijn in het verleden bomen geplaatst op plekken waarvan ik me afvraag dragen die bij aan
een prettigere leefomgeving ik denk dat de meeste mensen vinden dat het alleen maar
rommel geeft aan bladeren, takken, vogelpoep op auto’s en dergelijke.
• Gevaarlijk tussen auto's en overig verkeer. Soms geen zicht.
• Groen mag beter onderhouden worden, vaak laaghangende takken en parkjes liggen vaak
vol met zwerfvuil.
• Groenstroken zijn een grote puinhoop van onkruid het mag duidelijk niks kosten.
• Het groeit torenhoog, de honden kunnen er niet lopen.
• Het is niet verzorgd.
• Het is te simpel, je kunt het niet echt stadsnatuur noemen. Stadsgrasveld komt meer in de
buurt.
• Het vuil van loslopende katten.
• Het water van de Dobbe is wel mooi aangelegd, maar er zou wel iets meer park bij mogen
komen.
• Het zorgt voor gevaarlijke situaties.
• Het zou veel meer mogen van mij.
• Hond wordt helemaal [niet goed leesbaar].
• ik ben alleen niet blij met de meeuwen die naar Zoetermeer gekomen zijn, die waren er
vroeger niet in Seghwaert. Hier hebben we juist mussen roodborstjes eenden enz. en dat
zou ik graag zo willen houden. Ik hou van kleine vogels en daar zou wel wat voor gedaan
kunnen worden om dat zo leuk te houden.
• Ik kijk er nooit naar.
• Ik zit thuis. Ga nergens heen.
• Is allemaal hondenuitlaat. Die jagen de rest van dieren weg uit de parken.
• Is er niet.
• Ja en nee. In Oosterheem zijn er veel plekken waar alleen gras staat. Zoals bij de boerderij.
Hier kan wel wat aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de jeugd vaker naar buiten
gaat.
• Mag kleurrijker worden meer bloemen.
• Meer groen zou wel fijn zijn. Ook bij Stadshart zelf.
• Mensen gooien rotzooi naar buiten Zie alleen nog maar kraaien, eksters en ratten.
• Mijn wijk is één blok beton met alleen maar flats. Komt waarschijnlijk alleen maar meer beton
voor op de boerhavelaan. Willem Alexanderbaan/plantsoen achter Hoogvliet Vijverberg is
een mooie vernieuwing, maar voor een wijk met zoveel flats moet meer stadsnatuur komen
en niet nog meer woningen of flats.
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• Natuur is mooi maar we hebben veel last van ratten en dat komt mede doordat er veel dichte
begroeide struiken in de wijk staan. En tevens staan de struiken niet 1,5 meter vanaf de
flats/woningen waardoor er voldoende schuilplaatsen voor de ratten zijn. Ze zitten op klaar
lichte dag je gewoon op de stoep aan te staren, en het zijn geen kleine ratten. Ik ben
gewoon bang van ze. Ik gooi meestal mijn sleutelbos naar ze toe om ze te verjagen, ik durf
niet langs te lopen.
• Niet echt kleurrijk. Het zijn voornamelijk onkruid en struiken.
• Niet genoeg bomen en beplanting.
• Oevers van vijvers staan manshoog vol met onkruid en riet . Er is bijna geen plek meer om
te vissen. Het water zelf staat vaak vol waterplanten.
• Overal ligt hondenpoep!
• Ratten, muizen, kraaien en meeuwen.
• Rattenplaag in Rokkeveen.
• Slecht onderhoud van bomen.
• Sommige bomen in de straat zorgen voor overlast.
• Soms iets te veel. Daarnaast vind ik dat er weinig of laat wordt gesnoeid in de parken.
• Soms niet goed vanwege mijn hond, veel te hoog gras, teken enz.
• Te veel bomen.
• Treurwilgen geven het hele jaar overlast d.m.v. blaadjes en takken die eraf vallen.
• Veel vogels in de morgen die lawaai maken.
• Verboden te parkeren in plantsoen staat duidelijk aangegeven maar heeft er maling aan.
• Verwaarloosd.
• Voor mijn deur wildgroei van onkruid en zo, maar ik vind het niet mooi heb liever alleen gras.
• Wandelen en een stukje fietsen.
• Wel vind ik het bij het Heemkanaal wel leuk.
• Wie wilt er geen kinderboerderij voor de deur!? Zomers zorgt dit ook voor een hele plaag
aan ongedierte bij de woningen.
• Wordt slordig en slecht zicht.
• Ziet er heel leeg en kaal uit, geen mooie bloembakken op planten.
• Ziet er niet uit, gewoon verwilderde bosschages.
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