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SAMENVATTING
algemeen
In de stadspeiling van 2018 (opvolger van de omnibusenquête en jongerenpeiling)
zijn enkele vragen gesteld over parken, groen en recreatiegebieden. De vragen
zijn voorgelegd aan twee steekproeven: 4000 Zoetermeerders van 18 jaar en
ouder, en 6.000 Zoetermeerders van 12 t/m 23 jaar.
Er is dus enige overlap in de leeftijdscategorieën waarbinnen de steekproeven zijn
getrokken: Zoetermeerders van 18 tot en met 23 jaar kunnen in beide steekproeven vallen (maar de steekproeftrekking is zodanig opgezet dat Zoetermeerders niet in twee steekproeven tegelijk kunnen vallen).
De respons op de vragenlijst voor jongeren bedraagt 15,5%; onder 18+‘ers
bedraagt de bruikbare respons 27,6%.
In het onderzoek wordt antwoord gezocht op vragen over:
• voorkeuren van Zoetermeerders voor de inrichting van parken, groen en
recreatiegebieden;
• de passendheid van het aanbod (gebieden die het meest bij de voorkeuren
passen);
• het feitelijk bezoek aan groen in Zoetermeer en aangrenzende gebieden;
• de activiteiten in dit groen; gebieden;
• specifieke wensen voor verbetering van het Westerpark.
voorkeuren bij een bezoek aan Zoetermeers groen
De respondenten zijn over het geheel genomen redelijk eensgezind in hun
(inrichtings-)voorkeuren, maar beide groepen ondervraagden leggen wel enkele
eigen accenten.
De gewenste aanwezigheid van water scoort zowel bij jongeren als bij 18+’ers
hoog (in de orde van 50%). Dat geldt ook voor de aanwezigheid van parkmeubilair
en, in iets mindere mate, voor afwisseling / doorkijkjes.
Verschillen zijn er vooral waar het gaat om ontsluiting en begaanbaarheid: veel
meer 18+’ers dan jongeren geven een voorkeur aan begaanbare paden en aan
gemarkeerde wandel- of fietsroutes; meer jongeren hebben juist een voorkeur voor
de mogelijkheid om te dwalen.
Op de vraag welke Zoetermeerse parken en groengebieden het meeste aan de
wensen voldoen noemt men drie grote gebieden het meest: het Westerpark, het
Noord Aa-gebied (+ aangrenzende plassen) en het Balijbos (+ Floraplas en
Floriadepark).
Ook bij deze vraag leggen jongeren en 18+’ers verschillende accenten: het
aandeel dat kiest voor het Noord Aa-gebied, de Meerpolder en het Bentwoud is
onder 18+’ers iets groter dan onder jongeren. Bij het Van Tuyllpark, rijk aan
sportvoorzieningen, is het juist andersom.
bezoek en activiteiten
Waar het gaat om het feitelijk bezoek scoren dezelfde gebieden het hoogste als
waar het gaat om voorkeuren: het Westerpark, het Noord Aa-gebied c.a. en het
Balijbos c.a.
Als activiteit bij bezoek aan parken en groengebieden worden wandelen en fietsen
het meest genoemd, vooral door respondenten van 18 jaar en ouder.
Andere sportieve activiteiten worden overwegend door de categorie 12 t/m 23 jaar
genoemd. Ook het ontmoeten van vrienden is meer voor jongeren een reden voor
parkbezoek dan voor 18+ ‘ers.
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herkomst van bezoekers per park
Nagegaan is wat de herkomst is van de Zoetermeerse bezoekers van elk gebied.
(Let wel: dit zegt niets over de bezoekfrequentie per herkomstgebied; verschillen
daarin zijn niet geïnventariseerd.)
Het Westerpark, Buytenpark, Noord Aa-gebied, de Zoetermeerse Meerpolder en
het Van Tuyllpark zijn gebieden waar bezoekers naar toe komen vanuit alle wijken,
met misschien een licht accent op een aangrenzende wijk.
Andere gebieden, meestal veel kleiner van omvang en met een lager aantal
bezoekers, hebben vooral een functie voor de wijk waar deze gebieden in liggen of
de wijken waar zij aan grenzen. Dit geldt voor het Binnenpark, de Seghwaertse
Hout, het Heempark, het Burgemeester Hoekstrapark en het Burgemeester
Vernèdesportpark.
Weer andere gebieden (het Balijbos, het Bentwoud, en het nog door weinig
respondenten bezochte park Palenstein) nemen een middenpositie in.
suggesties voor inrichting van het Westerpark
toegankelijkheid en bereikbaarheid
Velen vinden de bereikbaarheid van het Westerpark prima. Anderzijds geven
relatief veel respondenten gewenste verbeteringen aan. Het kan dan gaan over de
bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer, de parkeergelegenheid, de bewegwijzering, de verlichting, de kwaliteit van de paden.
inrichting en natuur
Ook als het gaat om de inrichting van het park, en van de natuur daarin, geven
relatief veel respondenten aan dat deze goed is.
Belangrijkste suggesties: de natuur zijn gang laten gaan; toevoegen van diverse
voorzieningen / inrichtingselementen.
activiteiten in het park
Een groot deel van de antwoorden op de vraag over activiteiten in het park gaat
eigenlijk over voorzieningen en inrichtingselementen. Als het gaat om georganiseerde activiteiten zijn veel respondenten terughoudend in hun antwoord:
organiseer niet te veel, bewaar de rust.
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1

onderzoekverantwoording

1.1

inleiding
In september / oktober 2018 is in Zoetermeer de jaarlijkse stadspeiling (combinatie
van - voorheen - de omnibusenquête en de jongerenpeiling) gehouden. In deze
enquêtes worden over uiteenlopende onderwerpen vragen gesteld aan inwoners
van Zoetermeer.
In opdracht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zijn vragen gesteld over
voorkeuren ten aanzien van bezoek aan parken, groen en recreatiegebieden, en
over het feitelijk bezoek aan deze gebieden, voor zover deze liggen binnen de
gemeente Zoetermeer, of direct daaraan grenzen.

1.2

doelstellingen
Het onderzoeksdoel is uitspraken te kunnen doen over:
• voorkeuren van Zoetermeerders voor de inrichting van parken, groen en
recreatiegebieden, en voor het voorzieningenaanbod daarin (hierbij gaat
het over de gebieden zoals aangegeven in onderstaand kaartje);

figuur 1-1

De in het onderzoek betrokken parken en groengebieden in, en grenzend aan Zoetermeer.

•
•
•
•

1.3

welke gebieden in of bij Zoetermeer het meest bij deze voorkeuren passen;
het feitelijk bezoek aan de parken, groen en recreatiegebieden in of bij
Zoetermeer;
de activiteiten van Zoetermeerders bij hun bezoek aan deze gebieden;
specifieke wensen voor verbetering van het Westerpark (bereikbaarheid,
inrichting, activiteiten).

steekproeven, vragenlijsten en respons
In 2018 zijn de vragen voor jonge Zoetermeerders en voor Zoetermeerders van 18
jaar en ouder voor het eerst in dezelfde periode gesteld. Waar mogelijk en
wenselijk zijn de vragen voor deze groepen gelijkluidend. Dat is ook het geval bij
de vragen over parken en groen. Afgezien van een onderscheid tussen vragen in
de jij-vorm en vragen in de u-vorm zijn de twee vragenlijsten over parken, groen en
recreatiegebieden gelijk. De achtergrondvragen naar persoonlijke gegevens
vertonen wél enige verschillen.
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Voor het onderzoek onder Zoetermeerders vanaf 18 jaar zijn drie niet overlappende steekproeven getrokken uit de BRP (Basisregistratie Personen). Elke
steekproef bevat 4.000 Zoetermeerders die op 1 september 2018 18 jaar of ouder
waren. Voor de personen in deze steekproeven geldt bovendien dat zij op dat
moment niet woonachtig waren in een ‘bijzonder woongebouw’ (verzorgingshuis,
gevangenis, gezinsvervangend tehuis). Aan de personen uit deze drie
steekproeven zijn verschillende vragenlijsten voorgelegd. Eén van deze
vragenlijsten bevat de vragen over parken, groen en recreatiegebieden.
Voor het onderzoek onder jongeren is één steekproef van 6.000 Zoetermeerders
getrokken, die op 1 september 2018 ten minste 12 jaar oud, en jonger dan 24 jaar
waren.
Er is dus een zekere overlap in de leeftijdscategorieën waarbinnen de steekproeven zijn getrokken: Zoetermeerders van 18 tot en met 23 jaar kunnen in beide
steekproeven vallen (maar de steekproeftrekking is zodanig opgezet dat Zoetermeerders niet in twee steekproeven tegelijk kunnen vallen).
De groep van 18 t/m 23-jarigen is in de steekproef van het 18+-onderzoek zeer
klein; en dat geldt ook voor de respons (31 respondenten). Uit praktische
overwegingen blijven deze respondenten deel uitmaken van de groep van 18 jaar
of ouder (zij worden dus niet naar de jongeren overgeheveld).
De vragenlijsten zijn per post toegezonden, met voor de respondent de keuze
tussen digitale beantwoording en beantwoording op papier.
De respons op de vragenlijst voor jongeren bedraagt 956 personen (15,9%).
De vragen over dit onderwerp zijn in voldoende mate beantwoord door 928
personen (15,5%).
De respons op de vragenlijst voor 18+’ers, die de vragen over de parken, groen en
recreatie bevat, bedraagt 1.123 personen (28,1%). De vragen over dit onderwerp
zijn in voldoende mate beantwoord door 1.102 personen (27,6%).
Figuur 1-1 laat de verdeling van de respons op beide vragenlijsten over de
woonwijken van Zoetermeer zien. Dit is een redelijke afspiegeling van de feitelijke
verdeling in de Zoetermeerse populatie.

totale respons 12 t/m 23 jaar

overig
9%

18 jaar en ouder

overig
6%

Centrum
11%
Meerzicht
10%

Oosterheem
14%

Oosterheem
20%

Meerzicht
12%
Buytenwegh de
Leyens
13%

figuur 1-2

Seghwaert
11%

Rokkeveen
17%
Noordhove
9%

figuur 1-2
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Centrum
15%

Rokkeveen
18%

Noordhove
6%
Seghwaert
12%

Buytenwegh de
Leyens
17%

Verdeling van de respons over de woonwijken van Zoetermeer (in procenten van de totale
respons op beide vragenlijsten)
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1.4

dit rapport
Hoofdstuk 2 bevat antwoorden op de eerste vier onderzoeksvragen (over
voorkeuren en feitelijk gedrag).
Hoofdstuk 3 bespreekt de vraag naar suggesties voor de inrichting van het
Westerpark.
bijlagen
▪
Een verantwoording van het onderzoek staat in bijlage I (representativiteit) en
bijlage II (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid).
▪
De vragenlijst van de stadspeiling, voor zover relevant voor dit deelonderzoek,
is opgenomen als bijlage III.
▪
De resultaten in tabelvorm (rechte tellingen) staan in bijlage IV; daarbij worden
de uitkomsten van beide onderzoeken zo veel mogelijk gecombineerd (Naast
elkaar) weergegeven.
▪
Antwoorden op open vragen zijn opgenomen als bijlage V. Hier worden de
antwoorden van beide enquêtes apart getoond.
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2
2.1

voorkeuren en feitelijk bezoek aan Zoetermeers groen
voorkeuren bij een bezoek aan Zoetermeers groen
Alle respondenten is gevraagd aan te geven welke zaken zij het liefst zien bij een
bezoek aan een park of natuur- of groengebied. Daarbij werd een aantal keuzemogelijkheden aangeboden, waaruit men er maximaal vijf kon kiezen. Figuur 2-1
laat deze voorkeuren zien. Jongeren (12 t/m 23 jaar) en 18+’ers blijken redelijk
eensgezind in hun voorkeuren, maar beide groepen leggen wel enkele eigen
accenten.
De gewenste aanwezigheid van water scoort zowel bij jongeren als bij 18+’ers
hoog (in de orde van 50%). Dat geldt ook voor de aanwezigheid van parkmeubilair
(prullenbakken, bankjes e.d.) en, in iets mindere mate, voor afwisseling /
doorkijkjes.
Verschillen zijn er vooral waar het gaat om ontsluiting en begaanbaarheid: veel
meer 18+’ers dan jongeren geven een voorkeur aan begaanbare paden en aan
gemarkeerde wandel- of fietsroutes; meer jongeren hebben juist een voorkeur voor
de mogelijkheid om te dwalen (‘zo min mogelijk oriëntatiepunten’).
Toelichtingen bij het antwoord ‘anders’ (zie p.35) gaan over zeer diverse zaken.
Voorzieningen voor honden (honden-losloopgebieden), of juist plekken waar
honden geweerd worden, noemt men bij het antwoord ‘anders’ relatief veel als
voorkeur.

ruige natuur

zo min mogelijk oriëntatiepunten
het landschap van vroeger

bijzondere planten en dieren
water
heuvels, hellingen

vergezichten
afwisseling, slingerende paden, doorkijkjes

voorzieningen zoals bankjes en prullenbakken
een speelweide

speeltoestellen
sportvoorzieningen

voldoende oriëntatiepunten
begaanbare paden
gemarkeerde wandel- of fietsroutes

horeca
anders

meer dan vijf antwoorden gegeven
geen genoemd

0%

20%

12 t/m 23 jaar

figuur 2.1

40%

60%

80%

100%

18 jaar en ouder

Welke zaken wil men het liefst zien in een park, natuur- of groengebied?
(in procenten, maximaal vijf antwoorden per respondent mogelijk)

Op de vraag of er zaken zijn die men in het Zoetermeerse groen mist geven veel
respondenten een antwoord (anders dan ‘geen’ of ‘n.v.t.’). Overzichten van deze
antwoorden staan op p.45 en verder (respondenten van 12 t/m 23 jaar) en op p.51
en verder (respondenten 18+).
De antwoorden zijn geordend naar de woonbuurt van de respondenten.
Veel genoemde zaken die men mist of wil verbeteren:
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•
•
•
•

diverse soorten voorzieningen (zoals prullenbakken, bankjes. toiletten);
daarnaast mogelijkheden voor sport en spel;
diversiteit, (ruige) natuur, bos, fauna;
verschillende soorten paden (fiets-, ruiter-, wandelpaden);
onderhoud van paden en/of groen.

voorkeur voor specifieke gebieden
Op de vraag welke Zoetermeerse parken en groengebieden het meeste aan de
eigen wensen voldoen kon men maximaal drie gebieden kiezen. Drie grote
gebieden worden dan veruit het meest genoemd: het Westerpark, het Noord Aagebied met aangrenzende plassen en het geheel van Balijbos, Floraplas en
Floriadepark. Ook het Buytenpark en het recent aangelegde Bentwoud worden
veel relatief veel genoemd.
Ook bij deze voorkeuren leggen jongeren (12 t/m 23 jaar) en 18+’ers verschillende
accenten: het aandeel dat kiest voor het Noord Aa-gebied is onder 18+’ers iets
groter dan onder jongeren; datzelfde geldt voor de Meerpolder en het Bentwoud.
Bij het van Tuyllpark is het juist andersom: 14% van de jongeren noemt dit park,
dat rijk is aan sportvoorzieningen, tegen slechts 4% van de 18+’ers.
Westerpark

Buytenpark
Zoetermeerse Meerpolder
Binnenpark
Noord-Aagebied en aangrenzende plassen

Seghwaertse Hout
Park Palenstein
Bentwoud
Heempark

Van Tuyllpark
Burgemeester Hoekstrapark
Burgemeester Vernèdesportpark
Balijbos / Floraplas / Floriadepark
geen van deze gebieden

weet niet
meer dan drie antwoorden gegeven
niet geantwoord

0%

20%

12 t/m 23 jaar

40%

60%

80%

100%

18 jaar en ouder

figuur 2.2

Welke van de voorgelegde parken en groengebieden in of bij Zoetermeer voldoen het meest
aan de wensen van de respondent?
(in procenten, maximaal drie antwoorden per respondent mogelijk)

2.2

bezoek en activiteiten
bezochte gebieden
Figuur 2-3 laat het feitelijk bezoek aan het Zoetermeerse groen zien (d.w.z. de
gebieden waarvan respondenten zeggen dat zij deze in de afgelopen twaalf
maanden ten minste één keer hebben bezocht).
Waar het gaat om het feitelijk bezoek scoren dezelfde gebieden het hoogste als
waar het gaat om voorkeuren: het Westerpark, het Noord Aa-gebied met
aangrenzende plassen en het geheel van Balijbos, Floraplas en Floriadepark.
Bezoekers van het Van Tuyllpark vindt men relatief veel onder jongeren.
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Westerpark
Buytenpark
Zoetermeerse Meerpolder
Binnenpark

Noord-Aagebied en aangrenzende plassen
Seghwaertse Hout
Park Palenstein
Bentwoud

Heempark
Van Tuyllpark
Burgemeester Hoekstrapark
Burgemeester Vernèdesportpark

Balijbos / Floraplas / Floriadepark
geen van deze gebieden
weet niet
niet geantwoord

0%

20%

12 t/m 23 jaar

figuur 2-3

40%

60%

80%

100%

18 jaar en ouder

Welke van de voorgelegde parken en groengebieden in of bij Zoetermeer heeft men
bezocht in de afgelopen twaalf maanden? (in procenten, meer antwoorden mogelijk)

het aantal bezochte gebieden
In totaal geven 884 jongeren ruim 3.200 positieve antwoorden op de vraag welke
gebieden zij hebben bezocht (anders gezegd: in het afgelopen jaar hebben
jongeren gemiddeld 3,6 verschillende gebieden ten minste een keer bezocht).
En in totaal geven 1.074 18+’ers ruim 3.900 positieve antwoorden op deze vraag
(d.w.z.: in het afgelopen jaar hebben zij eveneens gemiddeld 3,6 verschillende
gebieden ten minste een keer bezocht).
Tabel 2-1 laat zien dat zo’n driekwart van de respondenten tussen de één en vijf
parken / groengebieden heeft bezocht. Dat geldt zowel voor de leeftijdscategorie
12 t/m 23 jaar als voor de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder.
tabel 2-1

aantal parken / groengebieden dat men in de afgelopen twaalf maanden ten minste
een keer bezocht heeft (in procenten, gebaseerd op vraag 59)
12 t/m 23 jaar
18 jaar en ouder
aantal bezochte parken
aantal procent
aantal procent
geen
43
4,9
52
4,8
1
131
14,8
128
11,9
2
138
15,6
186
17,3
3
180
20,4
195
18,2
4
129
14,6
166
15,5
5
96
10,9
148
13,8
6
59
6,7
84
7,8
7
45
5,1
57
5,3
8
26
2,9
32
3,0
9
11
1,2
12
1,1
10
11
1,2
5
0,5
11
4
0,5
2
0,2
12
3
0,3
1
0,1
13
8
0,9
6
0,6
subtotaal (= 100%)
884
100,0
1.074
100,0
weet niet / niet geantwoord
totaal respondenten

44
928

Onderzoek & Statistiek
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activiteiten
Figuur 2-4 toont de belangrijkste activiteiten die men beoefent bij een bezoek aan
de Zoetermeerse parken / groengebieden. Men kon maximaal drie activiteiten uit
de voorgelegde lijst kiezen. Wandelen en fietsen noemt men veruit het meest als
belangrijke activiteit, en dat doen vooral respondenten van 18 jaar en ouder.
Andere sportieve activiteiten (hardlopen, paardrijden, skeeleren / skaten, sport en
spel) worden overwegend door de categorie 12 t/m 23 jaar genoemd.
Verdere opvallende verschillen tussen 18+’ers en 12 t/m 23-jarigen:
- veel meer jongeren dan 18+ ‘ers bezoeken een park om vrienden en vriendinnen
te ontmoeten;
- meer 18+ ‘ers dan jongeren zeggen bij parkbezoek aandacht te hebben voor
de natuur.
Als andere activiteiten noemen jongeren het meest: fotograferen, zwemmen,
verschillende andere sporten, chillen (zie de opsomming op p.38).
De 18+’ers noemen als andere activiteiten het meest: kinderen of kleinkinderen
laten spelen, fotograferen, rondrijden met de scootmobiel of rolstoel (p.39).

wandelen

hardlopen
fietsen
paardrijden
skeeleren / skaten

sport en spel
vrienden / vriendinnen ontmoeten
iets ondernemen met familieleden of partner
hond uitlaten

zitten / zonnen
vissen
kijken naar planten en dieren in leefomgeving
andere activiteit*

weet niet
meer dan drie antwoorden
niet geantwoord

0%

20%

12 t/m 23 jaar

figuur 2-4
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40%

60%

80%

18 jaar en ouder

meest beoefende activiteiten bij een bezoek aan Zoetermeerse parken
(in procenten, maximaal drie antwoorden per respondent mogelijk)
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2.3

herkomst van bezoekers per park
Sommige - doorgaans grote - groengebieden hebben een functie voor de hele stad
(en daarbuiten); andere groengebieden hebben overwegend een functie voor
mensen uit de aangrenzende woongebieden.
Dat wordt hieronder inzichtelijk gemaakt door middel van telkens twee cirkeldiagrammen per onderzocht gebied. De oppervlakte van elke cirkel correspondeert
met het percentage respondenten dat zegt een bepaald park of groengebied te
hebben bezocht in de afgelopen twaalf maanden1.
Westerpark
Het Westerpark, grenzend aan Meerzicht, is een veelzijdig gebied, met sportvoorzieningen, bosgebied, een Natuurtuin, en diverse andere voorzieningen.
Het park maakt deel uit van Regiopark Buytenhout, het aaneengesloten groengebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en
Zoetermeer. Ook het Buytenpark, de Balij en het toekomstige natuur- en
recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder maken deel uit van dit Regiopark.
Veel Zoetermeerders bezoeken het Westerpark. De herkomstverdeling van de
bezoekers in de respons is een goede afspiegeling van de herkomst van de totale
respons (zie figuur 2-5).
Let wel: aantallen bezoekers per park en per herkomstgebied zeggen niet alles
over de aantallen bezoeken aan het park en de aantallen bezoeken per
herkomstgebied. Die aantallen zijn in dit onderzoek niet geïnventariseerd.

figuur 2-5

herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Westerpark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 63% van de respons; bezoek door 18+: 61% van de respons)

1

De oppervlakte van de cirkeldiagrammen in figuur 1-2 (op p.8), stelt de totale respons
op beide enquêtes (onder jongeren en onder 18+’ers) voor.
De oppervlakte van de cirkels in de figuren 2-5 t/m 2-17 correspondeert met het
percentage uit de respons dat een gebied heeft bezocht. De ‘taartpunten’ binnen
elk diagram geven het aandeel bezoekers van een park of groengebied per wijk weer.
Een relatief grote taartpunt betekent dat de bezoekers van het beschouwde park of
groengebied in belangrijke mate uit een bepaalde (aangrenzende) wijk komen.
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Buytenpark
Ook het Buytenpark, grenzend aan de Meerpolder en de buurt Buytenwegh, is
zeer veelzijdig. In het gebied bevinden zich uiteenlopende voorzieningen zoals
SnowWorld, Ayers Rock en de Zoetermeerse begraafplaats. Daarnaast zijn er ook
sportvelden en een natuurgebied. Het Buytenpark maakt, net als het Westerpark,
deel uit van het Regiopark Buytenhout.
Het Buytenpark wordt bezocht door mensen uit de hele stad. Daarbij zijn bewoners
van de aangrenzende wijk Buytenwegh De Leyens relatief sterk vertegenwoordigd
(zie figuur 2-6).

figuur 2-6

herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Buytenpark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 35% van de respons; bezoek door 18+: 38% van de respons)

Zoetermeerse Meerpolder
De Meerpolder is een open agrarisch gebied, met daarin onder meer een weidevogelrservaat. De polder ligt in de gemeenten Zoetermeer en LeidschendamVoorburg. Het valt op dat de Meerpolder verhoudingsgewijs veel meer in trek is bij
18+’ers dan bij jongeren. Onder de bezoekers, afkomstig uit alle wijken, zijn
inwoners van het aangrenzende Buytenwegh de Leyens relatief sterk
vertegenwoordigd.

figuur 2-7
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herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan de Zoetermeerse Meerpolder
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 17% van de respons; bezoek door 18+: 30% van de respons)
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Binnenpark
Het Binnenpark is een park van bescheiden omvang, in De Leyens. Aan de kant
van Buytenwegh is het park begrensd door de Zwaardslootseweg. Het Binnenpark
heeft, blijkens het gebruik, vooral een functie als wijkpark voor Buytenwegh-De
Leyens.

figuur 2-8

herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Binnenpark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 13% van de respons; bezoek door 18+: 10 % van de respons)

Noord Aa-gebied en omringende plassen
Het Noord Aa-gebied met de Zoetermeerse Plas is een uitgestrekt recreatiegebied
met mogelijkheden voor watersport, strandrecreatie, fietsen en wandelen. Het
gebied wordt door veel Zoetermeerders bezocht, zowel jongeren als 18+’ers.
De herkomstverdeling van de bezoekers in de respons is een goede afspiegeling
van de herkomst van de totale respons (zie figuur 2-9).
bezoek Noord Aagebied 12 t/m 23 jaar

18 jaar en ouder
Centrum

Meerzicht
Buytenwegh de Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem

overig

figuur 2-9

herkomst van de Zoetermeerse bezoekers (in de afgelopen 12 maanden)
aan het Noord Aa-gebied en omringende plassen
(bezoek door jongeren: 56% van de respons; bezoek door 18+: 70% van de respons)
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Seghwaertse Hout
De Seghwaertse Hout ligt op de grens van Seghwaert en Noordhove. Het aantal
bezoekers is niet groot. Daarbij komt het merendeel van de bezoekers uit de wijk
Seghwaert (figuur 2-10).

figuur 2-10 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan de Seghwaertse Hout
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 10% van de respons; bezoek door 18+: 6% van de respons)

Park Palenstein
Park Palenstein is een klein, betrekkelijk nieuw park dat is gecreëerd bij de herinrichting van de buurt Palenstein. Figuur 2-11 laat zien dat jongeren (12 t/m 23
jaar) er meer gebruik van maken dan 18+’ers. Een groot deel van het (kleine)
aantal bezoekers, zeker onder de 18+‘ers, komt uit de wijk Centrum.

figuur 2-11 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan Park Palenstein
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 9% van de respons; bezoek door 18+: 5% van de respons)

Bentwoud
Het Bentwoud is een groot bos- en recreatiegebied, dat zich uitstrekt van de
oostgrens van Zoetermeer (Oosterheem) tot aan Waddinxveen. De inrichting van
het Bentwoud is in 2016 afgerond, maar het gebied is nog volop in ontwikkeling.
Naast rust- en natuurgebied zijn er voorzieningen zoals een speelbos, sportvelden,
een ruiterroute en hondenlosloopgebieden.

figuur 2-12 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Bentwoud
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 27% van de respons; bezoek door 18+: 32% van de respons)
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Figuur 2-12 laat zien dat de bezoekende respondenten uit alle wijken van
Zoetermeer komen, maar onder hen zijn relatief veel inwoners van Oosterheem.
De belangstelling vanuit Zoetermeer voor het Bentwoud is in de afgelopen jaren
geleidelijk gegroeid, en mogelijk inmiddels gestabiliseerd. bij onderzoek in 2015
bleek 27% van de respondenten (ouder dan 18 jaar) het gebied te hebben
bezocht; in 2016 was dit 32%, net als bij deze laatste meting (met een iets andere
vraagstelling) in 2018. 1

Heempark
Het Heempark is een betrekkelijk klein park midden in Oosterheem. Het heeft,
zoals figuur 2-13 toont, een onmiskenbare functie als wijkpark voor inwoners van
Oosterheem.

figuur 2-13 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Heempark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 14% van de respons; bezoek door 18+: 12% van de respons)

Van Tuyllpark
In het Van Tuyllpark, dat grenst aan de wijk Oosterheem en aan industrieterrein,
bevinden zich verschillende sportvoorzieningen. Dat verklaart waarschijnlijk het feit
dat er vooral veel jongeren naartoe gaan. De bezoekers zijn redelijk evenwichtig
verdeeld over alle wijken van Zoetermeer (zie figuur 2-14).

figuur 2-14 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Van Tuyllpark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 41% van de respons; bezoek door 18+: 20% van de respons)

1

omnibusenquête 2015 en 2016 - Deelrapport Regionale parken
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Burgemeester Hoekstrapark
Het Burgemeester Hoekstrapark ligt aan de zuidzijde van de stad, in Rokkeveen.
Het park wordt niet door veel respondenten bezocht. Het merendeel van de
bezoekers komt uit Rokkeveen (figuur 2-15).

figuur 2-15 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Burgemeester Hoekstrapark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 13% van de respons; bezoek door 18+: 14% van de respons)

Burgemeester Vernèdesportpark
Over dit sportpark, dat grenst aan de buurt Dorp, en dat makkelijk te bereiken is
vanuit Rokkeveen, geeft een betrekkelijk klein deel van de respondenten aan dat
zij het in de afgelopen twaalf maanden hebben bezocht. Relatief veel bezoekers
komen uit de wijken Centrum en Rokkeveen (figuur 2-16).

figuur 2-16 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Burgemeester Vernèdesportpark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 8% van de respons; bezoek door 18+: 10% van de respons)
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Balijbos / Floraplas / Floriadepark
Het geheel van Balijbos, Floraplas en Floriadepark ligt aan de westrand van
Rokkeveen. De Balij ligt verder voor een groot deel in Pijnacker-Nootdorp. Het park
maakt deel uit van het Regiopark Buytenhout.
In de Balij liggen onder andere een speelbos en een stadsboerderij. Bezoekers
komen uit alle wijken. Onder hen zijn relatief veel inwoners van Rokkeveen (figuur
2-17).

figuur 2-17 herkomst van de Zoetermeerse bezoekers aan het Balijbos / Floriadepark
in de afgelopen 12 maanden
(bezoek door jongeren: 41% van de respons; bezoek door 18+: 48% van de respons)
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3
3.1

suggesties voor inrichting van het Westerpark
algemeen
In het kader van vernieuwing van het Westerpark is een vraag gesteld naar
verbetersuggesties voor dit park, uitgesplitst naar
- toegankelijkheid en bereikbaarheid;
- inrichting / natuur;
- activiteiten in het park.
De vraag is enkel voorgelegd aan respondenten die zeggen het park goed, redelijk
of matig te kennen; dat is een kleine 80% van de respons (zie figuur 3-1).
18 jaar en ouder
12 t/m 23 jaar

0%
goed

figuur 3-1

redelijk

20%
matig

40%

60%

niet of nauwelijks

80%

100%

niet geantwoord

bekendheid van de respondent met het Westerpark (vraag 61, in procenten)

Suggesties afkomstig van de respondenten van 12 t/m 23 jaar staan in bijlage V-3
(p.56 t/m 66). Suggesties van respondenten van 18 jaar en ouder staan in bijlage
V-4 (p.67 t/m 76).

3.2

verbetering toegankelijkheid en bereikbaarheid
12 t/m 23-jarigen
Respondenten van 12 tot en met 23 jaar geven vaak aan dat de bereikbaarheid
prima is. Daar is echter niet iedereen het mee eens. Vooral de bereikbaarheid per
fiets wordt door veel respondenten als verbeterpunt genoemd.
Dat geldt ook voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer, en in iets mindere
mate voor de parkeergelegenheid.
Een aantal respondenten vindt de toegangen van het park moeilijk vindbaar.
Suggesties over zaken binnen het park gaan over verduidelijking van de bewegwijzering, toevoegen van kaarten, oriëntatiepunten, een betere verlichting,
verbetering van de verharding.
respondenten van 18 jaar en ouder
Deze respondenten noemen voor een groot deel dezelfde zaken als jongeren.
Ook van deze oudere groep geeft een flink deel aan dat de bereikbaarheid prima
is. Logischerwijze (gezien de leeftijd van veel van de respondenten) leggen 18+‘ers
een zwaarder accent op parkeergelegenheid, en een minder zwaar accent op
bereikbaarheid per fiets.
Wat men meer noemt dan jongeren: de onderhoudstoestand van paden.
Incidenteel maken 18+‘ers een opmerking over de toegankelijkheid voor een
scootmobiel of rolstoel.

3.3

verbetering inrichting en natuur
12 t/m 23-jarigen
De suggesties door 12- t/m 23-jarigen voor de inrichting van het Westerpark, en de
natuur daarin, zijn zeer divers. Soms zijn de suggesties min of meer tegengesteld
(geordende versus ruige natuur). Veel opmerkingen gaan over:
- meer natuur, wat wildere natuur, de natuur zijn gang laten gaan;
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- meer bos / bomen;
- meer kleur, meer bloemen;
- meer voorzieningen / verschillende soorten inrichtingselementen.
Ook in dit geval geven relatief veel respondenten aan dat de bestaande inrichting
goed / prima is.
respondenten van 18 jaar en ouder
Ook onder 18+’ers geven relatief veel respondenten aan dat de inrichting goed is.
- En ook bij deze groep gaan veel opmerkingen over ‘de natuur zijn gang laten
gaan’.
- Daarnaast geven de 18+‘ers suggesties voor het verbeteren van paden en
de veiligheid op die paden (zoals het ruimtelijk scheiden van wandelaars en
fietsers, goede MTB-routes e.d.).
3.4

verbetering van activiteiten in het park
12 t/m 23-jarigen
Een groot deel van de antwoorden op de vraag over activiteiten in het park gaat
eigenlijk over voorzieningen en inrichtingselementen: als toe te voegen voorzieningen worden onder andere genoemd: een skatepark, sportapparaten,
speeltoestellen, een zwembad.
Als het gaat om georganiseerde activiteiten zijn veel van de jonge respondenten
terughoudend: ‘geen druk park van maken’, ‘er zijn al voldoende activiteiten’.
Tamelijk vaak noemt men het (blijven) organiseren van sportactiviteiten, daarnaast
activiteiten voor (oudere) kinderen, natuurexcursies.
respondenten van 18 jaar en ouder
De antwoorden van 18+’ers zijn vergelijkbaar met die van de jongeren: ook hier de
vraag om bepaalde voorzieningen toe te voegen, zoals speelvoorzieningen en
picknick- of barbecueplekken.
Als het om georganiseerde activiteiten gaat is de strekking van de meeste reacties:
‘houd het beperkt, bewaar de rust’.
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BIJLAGE I

bevolking, steekproeven en respons

onderzoek onder Zoetermeerders van 12 t/m 23 jaar
In de tabellen I-1 en I-2 worden de Zoetermeerse jongeren, de steekproef en de
bruikbare respons van dit deelonderzoek onderling vergeleken aan de hand van de
kenmerken sekse en leeftijd.
Binnen de Zoetermeerse bevolking van 12 t/m 23 jaar zijn mannen licht in de
meerderheid (tabel I-1). De steekproef toont ten opzichte van de feitelijke verdeling
over mannen en vrouwen een afwijking van 0,3 procentpunt (meer mannen, minder
vrouwen). In de respons is het percentage vrouwen 6,4 procentpunten hoger dan
in de bevolking.
Tabel I-2 laat voor de jongste categorieën (12 t/m 14 jaar en 15 t/m 17 jaar) een
zekere oververtegenwoordiging zien ten opzichte van de bevolking (met 4,3 resp.
4,8 procentpunt).
De oudste groep (21 t/m 23 jaar) is relatief ondervertegenwoordigd: het
responspercentage is 7,3 procentpunt lager dan het percentage in de bevolking.

tabel I-1

tabel I-2

Zoetermeerse bevolking (12 t/m 23 jaar), steekproef en respons, naar sekse
bevolking
12 t/m 23 jaar
bruikbare
sekse
op 01-01-2018
steekproef
respons
8.998
man
aantal
3.124
397
51,8
procent
52,1
45,4
vrouw
aantal
8.372
2.876
478
procent
48,2
47,9
54,6
subtotaal (100%)

17.370

6.000

875

sekse anders / onbekend
totaal

17.370

6.000

53
928

Zoetermeerse bevolking (12 t/m 23 jaar), steekproef en respons, naar leeftijd in klassen
bevolking
leeftijd
12 t/m 23 jaar
bruikbare
op 01-01-2018 steekproef
respons
4.340
1.526
12 t/m 14 jaar
aantal
258
25,0
25,4
procent
29,3
15 t/m 17 jaar
aantal
4.588
1.578
275
procent
26,4
26,3
31,2
4.258
1.490
18 t/m 20 jaar
aantal
200
24,5
24,8
procent
22,7
21 t/m 23 jaar
aantal
4.184
1.406
148
procent
24,1
23,4
16,8
subtotaal (100%)

17.370

6.000

881

leeftijd onbekend
totaal

17.370

6.000

47
928
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onderzoek onder Zoetermeerders van 18 jaar en ouder
In de tabellen I-3 en I-4 worden de Zoetermeerse bevolking, de steekproef en de
bruikbare respons van dit deelonderzoek onderling vergeleken aan de hand van de
kenmerken sekse en leeftijd.
Binnen de Zoetermeerse bevolking van 18 jaar en ouder zijn vrouwen licht in de
meerderheid (tabel I-3). De steekproef toont ten opzichte van de feitelijke verdeling
over mannen en vrouwen een afwijking van 0,5 procentpunt (meer mannen, minder
vrouwen). In de respons is het percentage vrouwen 2,8 procentpunten hoger dan
in de bevolking.
Verder laat tabel I-4 in de respons een forse oververtegenwoordiging zien voor de
leeftijdsklasse 65 jaar en ouder (13,3 procentpunt), en een eveneens forse
ondervertegenwoordiging voor de leeftijdsklasse 18 t/m 39 jaar (-16,3 procentpunt).
tabel I-3

tabel I-4
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Zoetermeerse bevolking (18+), steekproef en respons, naar sekse
bevolking 18+
sekse
op 01-01-2018
steekproef
47.587
man
aantal
1.942
48,1
procent
48,6
vrouw
aantal
51.286
2.058
procent
51,9
51,4

bruikbare
respons
489
45,3
591
54,7

subtotaal (100%)

98.864

4.000

1.080

sekse anders / onbekend
totaal

98.864

4.000

22
1.102

Zoetermeerse bevolking (18+), steekproef en respons, naar leeftijd in klassen
bevolking 18+
bruikbare
leeftijd
op 01-01-2018 steekproef
respons
33.226
18 t/m 39 jaar
aantal
1.343
183
33,6
procent
33,6
17,3
40 t/m 64 jaar
aantal
43.307
1.754
496
procent
43,8
43,9
46,8
22.331
65+
aantal
903
381
22,6
procent
22,6
35,9
subtotaal (100%)

98.864

4.000

1.060

leeftijd onbekend
totaal

98.864

4.000

42
1.102
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BIJLAGE II

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Betrouwbaarheidsintervallen
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op de respons van het
onderzoek onder jongeren (12 t/m 23 jaar), of op de respons van het onderzoek
onder 18+’ers. Het kan daarbij gaan om de totale respons, of om een deel ervan.
Op basis daarvan kunnen over de ‘werkelijkheid’ alleen uitspraken worden gedaan
in de vorm van schattingen.
Dit kan met puntschattingen en met intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat
wil zeggen een schatting in de vorm van één getal, ligt het voor de hand om, als
benadering van de werkelijkheid, de uitkomst uit de enquête te nemen. Wanneer in
de respons onder 18+‘ers bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag vertoont, wordt
dan aangenomen dat dit ook in de 18+-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 twee voorbeelden ter verduidelijking van de tabel:
• Stel dat 30% van alle 1.102 respondenten in het onderzoek onder 18+‘ers
opvatting A aanhangt. In werkelijkheid (dus in de totale populatie
Zoetermeerders van 18 jaar en ouder, die tot respons bereid zijn) zal dit
percentage dan met 95% zekerheid liggen tussen 27,3% en 32,7%.
• 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 18-plussers die gedrag X vertonen tussen de 46,4% en
73,6% vrouw is.

Onderzoek & Statistiek

27

Stadspeiling 2018

tabel II-1

procentpunten waarmee de werkelijke percentages, uit de populatie, maximaal kunnen
afwijken van die in de respons (betrouwbaarheidsinterval van 95%).
tabel II-1

aantal
respondenten
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50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
928
1.000
1.102

10%
of 90%
8,3
5,9
4,2
3,4
2,9
2,6
2,4
2,2
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8

percentages in de respons
20%
30%
40%
of 80%
of 70%
of 60%
11,1
12,7
13,6
7,8
9,0
9,6
5,5
6,4
6,8
4,5
5,2
5,5
3,9
4,5
4,8
3,5
4,0
4,3
3,2
3,7
3,9
3,0
3,4
3,6
2,8
3,2
3,4
2,6
3,0
3,2
2,6
2,9
3,2
2,5
2,8
3,0
2,4
2,7
2,9
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50%
13,9
9,8
6,9
5,7
4,9
4,4
4,0
3,7
3,5
3,3
3,2
3,1
3,0
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BIJLAGE III

vragenlijst

Afgezien van een onderscheid tussen vragen in de jij-vorm en vragen in de u-vorm zijn de
twee vragenlijsten voor jongeren en voor 18+’ers over parken, groen en recreatiegebieden
gelijk. Hieronder is alleen de 18+-lijst opgenomen.
De achtergrondvragen naar persoonlijke gegevens vertonen wél verschillen.
Beide vragensets zijn in deze bijlage opgenomen.

PARKEN, GROEN EN RECREATIEGEBIEDEN
56. Wie naar een park, natuur- of groengebied wil gaan heeft daar één of meer redenen voor.
Welke zaken wilt u het liefst zien in een park, natuur- of groengebied?
LET OP: u kunt maximaal vijf antwoorden aankruisen.

 ruige natuur
 zo min mogelijk oriëntatiepunten; ik wil kunnen dwalen
 het landschap van vroeger
 bijzondere planten en dieren
 water
 heuvels, hellingen
 vergezichten
 afwisseling, slingerende paden, doorkijkjes
 voorzieningen zoals bankjes en prullenbakken
 een speelweide
 speeltoestellen
 sportvoorzieningen
 voldoende oriëntatiepunten
 begaanbare paden
 gemarkeerde wandel- of fietsroutes
 horeca
 anders, namelijk:

57. Zijn er zaken die u mist in de Zoetermeerse parken, natuur- of groengebieden?
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58. Welke van de volgende parken en groengebieden in of bij Zoetermeer voldoen het meest aan uw wensen?
De gebieden staan aangegeven op het kaartje.
LET OP: u kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.

 Westerpark
 Buytenpark
 Zoetermeerse Meerpolder
 Binnenpark
 Noord Aa-gebied en aangrenzende plassen
 Seghwaertse Hout
 Park Palenstein
 Bentwoud
 Heempark
 Van Tuyllpark
 Burgemeester Hoekstrapark
 Burgemeester Vernèdesportpark
 Balijbos / Floraplas / Floriadepark
 geen van deze gebieden
 weet niet
59. Welke parken en groengebieden heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens bezocht?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 Westerpark
 Buytenpark
 Zoetermeerse Meerpolder
 Binnenpark
 Noord Aa-gebied en aangrenzende plassen
 Seghwaertse Hout
 Park Palenstein
 Bentwoud
 Heempark
 Van Tuyllpark
 Burgemeester Hoekstrapark
 Burgemeester Vernèdesportpark
 Balijbos / Floraplas / Floriadepark
 geen van deze gebieden ➔ ga naar vraag 61
 weet niet
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60. Wat doet u bij een bezoek aan de Zoetermeerse parken het meest?
LET OP: u kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.

 wandelen
 hardlopen
 fietsen
 paardrijden
 skeeleren / skaten
 sport en spel
 vrienden / vriendinnen ontmoeten
 iets ondernemen met mijn familieleden of partner
 hond uitlaten
 zitten / zonnen
 vissen
 ik kijk er naar planten en dieren in hun leefomgeving
 anders, namelijk:
 weet niet
61. De gemeente wil de inrichting van het Westerpark verbeteren.
Hoe goed kent u dit park?

 1. goed
 2. redelijk
 3. matig
 4. niet of nauwelijks

➔ ga naar vraag 63

62. Heeft u suggesties voor de verbetering van het Westerpark?
a. wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid:

b. wat betreft inrichting / natuur:

c. wat betreft activiteiten in het park:
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PERSOONLIJKE GEGEVENS (VRAGENLIJST 12 T/M 23 JAAR)
131. Ben je een man of een vrouw?

 1. man
 2. vrouw
 3. anders / dat wil ik niet zeggen
132. Wat is je leeftijd?
Jaar

1a.

Sta je op dit moment ingeschreven op een school of vervolgopleiding?

 1. ja
 2. nee
b.

➔ ga naar vraag 13

Welk onderwijs volg je?

 1. basisschool
 2. praktijkonderwijs
 3. VMBO TL / MAVO
 4. VMBO overig
 5. HAVO
 6. VWO
 7. MBO
 8. HBO
 9. wetenschappelijk onderwijs
 10. anders, namelijk:

2.

Volg je in Zoetermeer onderwijs, of buiten Zoetermeer?

 1. in Zoetermeer
 2. buiten Zoetermeer
 3. anders, namelijk:

133. Wat is je postcode?
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PERSOONLIJKE GEGEVENS (VRAGENLIJST 18+)
113 Bent u een man of een vrouw?

 1. man
 2. vrouw
 3. anders / dat wil ik niet zeggen
114 Wat is uw leeftijd?
jaar

115 Wat is uw hoogste voltooide opleiding?




1. geen
2. basisschool, lagere school

voortgezet onderwijs, namelijk:







3. praktijkonderwijs
4. vmbo-basis, -kader, -gl of vergelijkbaar (lts, lhno, leao)
5. vmbo-tl, mavo, mulo of vergelijkbaar
6. havo, mms of vergelijkbaar
7. vwo, hbs of vergelijkbaar

vervolgonderwijs, namelijk:







8. mbo (niveau 1)
9. mbo (niveau 2, 3, 4)
10. hbo
11. wetenschappelijk onderwijs
12. weet niet / anders, namelijk:

116 Waaruit bestaat het huishouden waartoe u behoort?

 1. alleenstaande
➔ ga naar vraag 119
 2. twee partners, zonder kind(eren) ➔ ga naar vraag 119
 3. twee partners, met kind(eren)
 4. éénoudergezin (= één volwassene met kind(eren))
 5. anders, namelijk:
 6. weet niet
117 Wat is uw plaats in het huishouden?

 1. één van de twee partners
 2. hoofd van het éénoudergezin
 3. kind
 4. anders, namelijk:
 5. weet niet
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118 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
personen

119 Wat is uw postcode?
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BIJLAGE IV

rechte tellingen

In elke van de onderstaande tabellen worden de resultaten van de twee enquêtes (jongeren
en 18+) afzonderlijk weergegeven. Een totaal van beide is niet informatief omdat de omvang
van de steekproeven en respons per leeftijdsjaar sterk verschilt.

voorkeuren
tabel IV-1

Welke zaken wil men het liefst zien in een park, natuur- of groengebied?
(vraag 56, maximaal vijf antwoorden per respondent mogelijk)
12 t/m 23 jaar
18 jaar en ouder
tabel IV-1
aantal procent
aantal procent
ruige natuur
284
30,6
303
27,5
zo min mogelijk oriëntatiepunten
162
17,5
96
8,7
het landschap van vroeger
101
10,9
134
12,2
bijzondere planten en dieren
296
31,9
284
25,8
water
486
52,4
530
48,1
heuvels, hellingen
248
26,7
240
21,8
vergezichten
60
6,5
187
17,0
afwisseling, slingerende paden, doorkijkjes
361
38,9
553
50,2
voorzieningen zoals bankjes en prullenbakken
435
46,9
556
50,5
een speelweide
99
10,7
129
11,7
speeltoestellen
137
14,8
124
11,3
sportvoorzieningen
235
25,3
82
7,4
voldoende oriëntatiepunten
60
6,5
79
7,2
begaanbare paden
229
24,7
496
45,0
gemarkeerde wandel- of fietsroutes
177
19,1
340
30,9
horeca
194
20,9
213
19,3
anders*
46
5,0
59
5,4
meer dan vijf antwoorden gegeven
99
10,7
57
5,2
geen genoemd
5
0,5
17
1,5
totaal respondenten

928

100,0

1.102

100,0

* andere zaken (antwoorden van jongeren)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anders
barbecuemogelijkheden
begaanbare ruiterpaden (huidige ruiterpaden in het Balijbos zijn op veel plekken onbegaanbaar
waardoor we over voetpaden moeten) en meer ruiterpaden met betere connecties tussen de
verschillende gebieden.
bomen
dat de gemeente iets doet aan horzels/dazen in Buytenpark en Westerpark.
de wandelroute in het Westerpark is een prachtig voorbeeld!
dieren (3 keer genoemd)
dieren (kinderboerderij).
een skatepark a.u.b.
een soort van plantenmuseum voor jongeren en kinderen bij de natuurtuin
fitnessapparatuur
gaan geocachen met mijn vader en genieten van de natuur.
geen loslopende honden
gezellig restaurantje
goed voor scoutingactiviteiten.
grasveld om te picknicken waar geen honden mogen loslopen, poepen
grote bomen
grote honden-uitlaatplekken
het maakt mij niet uit wat er komt.
heuvels, hellingen en water
honden-uitlaatvelden met speeldingen; geen zandbak voor de hond.
hondenweide en toiletten.
ik kom nooit in een park ofzo
klimbos.
leuke winkeltjes
meer voor kinderen.
minder paden, meer bomen (bos-gevoel).
mooie plekken om foto’s te maken en overzichtspunten zoals wachttorens waar je in kan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naaktrecreatie.
nette parken; een rotzooi en oude blikjes fris enz.
onverharde paden met obstakels zoals bomen die gewoon vrij kunnen groeien.
paden maar niet aangegeven, waardoor je kan dwalen
paden waar honden aan de lijn moeten
plek om te joggen.
rust, stilte (3 keer genoemd)
toegankelijkheid voor mensen die minder kunnen lopen
veel gras
veel natuur met veel kleuren.
veldjes om op te liggen.
verveling.
voetbalveldjes

* andere zaken (antwoorden van 18+)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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af een toe een prullenbak dat voorkomt misschien de vervuiling in het park zoals dat nu gebeurt
afwezigheid van poep.
bankjes en fietspaden.
bankjes / bankjes in Bentwoud
beetje moeilijke vraag: in een park zie ik graag andere dingen dan in een natuur- of groengebied....
begaanbaar voor rolstoel / scootmobiel ( 2 keer genoemd)
ben invalide en kom er momenteel niet; ziekte, kanker etc.
bomen, hoge bomen i.p.v. lage planten.
eetbaar bos
gedeelte voor kinderen om op een natuurlijke manier te spelen.
geschikte wandelroutes door bos / natuur; behoeven niet gemarkeerd te zijn.
goed met rolstoel begaanbaar.
goede mogelijkheden voor het maken van diverse wandelingen, kort en lang.
groen behouden in de wijk zelf! Dat wordt steeds meer volgebouwd, zonde! (dat is juist t.o.v.
bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag fijn aan Zoetermeer).
groen laten, zo natuurlijk mogelijk.
groot stuk grond met bovenstaande alleen voorhanden.
het liefst zie ik een natuurlijke uitstraling. Niet zoals bijvoorbeeld de bomen in het Bentwoud of in het
Balijbos: allemaal keurig op een rij. Nu noemen we de genoemde gebieden maar ‘Bentplantage en
Balijplantage‘. Het mist ten ene male de uitstraling van een bos! (wat overigens ook weer wat anders
is dan een verwaarloosde wildernis)
hond-vriendelijk.
honden-losloopgebied ( 9 keer genoemd)
ik ben tevreden met hoe het nu is!
ik vind Zoetermeer best prima. Veel parken en groen en een aanpassen van oude en nieuwe bomen.
klimparken (gratis), uitdagende speelplekken.
meer beplanting voor bijen / vlinders (niet zoals nu langs de kant van de weg want daar worden ze
doodgereden door auto's).
meer groen netjes maken, meer parkeerplaatsen.
meer toezicht op mensen met honden (hondenpoep).
niet voor honden toegankelijk. je valt letterlijk over de hondenpoep die overal op paden ligt en op
speelweiden waar schoolkinderen ook nog eens gaan sporten! Onhygiënisch!!!
oogsten.
parkeerplaats in de buurt.
parkje in mijn buurt
rust, stilte ( 3 keer genoemd)
rust en weinig geluidsoverlast van snelwegen ed.
rust en zoveel mogelijk de natuur de gang laten gaan.
schone en veilige omgeving
van alles wat.
veel bomen in allerlei soorten en maten.
verboden voor honden en honden aan de lijn.
viswater.
voldoende banken om uit te rusten.
voor honden een veilig gebied waar ze kunnen rennen. Ik betaal hondenbelasting zie hier niets van.
voorziening voor mindervaliden; natuur in Zoetermeer is niet toegankelijk voor rolstoelen of
scootmobiel
waar de hond los mag en we lange wandelingen kunnen maken.
waar honden los mogen lopen. Zoals in Bentwoud
wandelen of fietsen met hond.
wandelpaden die goed zijn zodat je niet struikelt over tegels, paden en asfalt die zijn weggezakt.
wat meer borden plaatsten waar honden aangelijnd moeten lopen en controle
zonder aangelijnde en loslopende honden in het park. Op het gras kan niet worden gespeeld vanwege
de hondenpoep.
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tabel IV-2

Welke van de genoemde parken en groengebieden in of bij Zoetermeer voldoen het meest
aan de wensen van de respondent?
(vraag 58, maximaal drie antwoorden per respondent mogelijk)
12 t/m 23 jaar
18 jaar en ouder
tabel IV-2
aantal procent
aantal procent
Westerpark
427
46,0
541
49,1
Buytenpark
152
16,4
219
19,9
Zoetermeerse Meerpolder
53
5,7
148
13,4
Binnenpark
36
3,9
41
3,7
Noord Aa-gebied en aangrenzende plassen
324
34,9
530
48,1
Seghwaertse Hout
15
1,6
11
1,0
Park Palenstein
15
1,6
7
0,6
Bentwoud
111
12,0
199
18,1
Heempark
39
4,2
41
3,7
Van Tuyllpark
131
14,1
41
3,7
Burgemeester Hoekstrapark
46
5,0
44
4,0
Burgemeester Vernèdesportpark
12
1,3
16
1,5
Balijbos / Floraplas / Floriadepark
292
31,5
358
32,5
geen van deze gebieden
14
1,5
21
1,9
weet niet
137
14,8
93
8,4
meer dan drie antwoorden gegeven
37
4,0
40
3,6
niet geantwoord
10
1,1
10
0,9
totaal respondenten

928

100,0

1.102

100,0

parkbezoek en activiteiten

tabel IV-3

Welke van de voorgelegde Zoetermeerse gebieden heeft men bezocht in de afgelopen
twaalf maanden? (vraag 59, meer antwoorden mogelijk)
12 t/m 23 jaar
18 jaar en ouder
tabel IV-3
aantal procent
aantal procent
Westerpark
583
62,8
675
61,3
Buytenpark
323
34,8
422
38,3
Zoetermeerse Meerpolder
158
17,0
332
30,1
Binnenpark
121
13,0
110
10,0
Noord Aa-gebied en aangrenzende plassen
524
56,5
768
69,7
Seghwaertse Hout
91
9,8
69
6,3
Park Palenstein
85
9,2
51
4,6
Bentwoud
249
26,8
358
32,5
Heempark
126
13,6
127
11,5
Van Tuyllpark
376
40,5
215
19,5
Burgemeester Hoekstrapark
124
13,4
156
14,2
Burgemeester Vernèdesportpark
72
7,8
108
9,8
Balijbos / Floraplas / Floriadepark
381
41,1
527
47,8
geen van deze gebieden
43
4,6
52
4,7
weet niet
33
3,6
23
2,1
niet geantwoord
11
1,2
5
0,5
totaal respondenten

928
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tabel IV-4

meest beoefende activiteiten bij een bezoek aan Zoetermeerse parken
(vraag 60, maximaal drie antwoorden per respondent mogelijk)
12 t/m 23 jaar
tabel IV-4
aantal procent
wandelen
455
51,4
hardlopen
145
16,4
fietsen
299
33,8
paardrijden
28
3,2
skeeleren / skaten
67
7,6
sport en spel
139
15,7
vrienden / vriendinnen ontmoeten
186
21,0
iets ondernemen met familieleden of partner
84
9,5
hond uitlaten
152
17,2
zitten / zonnen
93
10,5
vissen
20
2,3
kijken naar planten en dieren in leefomgeving
67
7,6
andere activiteit*
60
6,8
weet niet
17
1,9
meer dan drie antwoorden
62
7,0
niet geantwoord
14
1,6
totaal (park bezocht in de afgelopen 12 mnd.)

885

100,0

18 jaar en ouder
aantal procent
811
77,2
86
8,2
496
47,2
4
0,4
15
1,4
42
4,0
50
4,8
132
12,6
140
13,3
115
11,0
24
2,3
160
15,2
43
4,1
13
1,2
32
3,0
10
1,0
1.050

100,0

* andere activiteit (antwoorden van jongeren)
activiteiten van school. Ik had bijvoorbeeld in het Balijbos voor biologie een speurtocht met opdrachten. and12
•
afspreken met vrienden
•
afspreken met vrienden en dan chillen.
•
barbecueën
•
basketballen
•
beetje vervelen.
•
chillen / chillen op het strand (4 keer genoemd)
•
dino's vangen.
•
een hapje eten.
•
er doorheen om dan aan de andere kant te komen en dan kan ik door naar een andere bestemming.
•
even tot rust komen. Vooral ‘s nachts.
•
filmen
•
fotograferen (9 keer genoemd)
•
ik lunch graag in een park.
•
ik sta er nooit bij stil omdat ik onderweg ben naar een ander locatie, maar vind het wel belangrijk dat
er veel natuur overblijft.
•
Kastanjes zoeken.
•
langs rijden met scooter of fiets. Ben er lang niet geweest.
•
lezen en schrijven
•
lezen op een bankje.
•
longboarden.
•
met school, bijvoorbeeld: gym of opdrachten (2 keer genoemd)
•
met vriendinnen.
•
ordinaire seks met ordinaire Zoetermeerders. Dit is trouwens een pleonasme, Zoetermeerders zijn
altijd ordinair.
•
picknicken
•
planten en bloemen fotograferen
•
Pokémon GO spelen (2 keer genoemd)
•
rij er doorheen onderweg naar werk of sport.
•
rondlopen.
•
Scouting. (2 keer genoemd)
•
Spelen met mijn broertje.
•
Studeren
•
Tekenen (2 keer genoemd)
•
voetballen + Ayers Rock + SnowWorld.
•
voetballen (2 keer genoemd)
•
zeilen
•
zwemmen (4 keer genoemd)
•
Zwemmen (Noord Aa) (2 keer genoemd)
•
Zwemmen en waterfietsen.
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* andere activiteit (antwoorden van 18+)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drankje doen / iets nuttigen bij een horecagelegenheid / terras ( 2 keer genoemd)
een game die ik onderweg doe voor nu
een rondje rijden met de scootmobiel (6 keer genoemd)
ergens iets eten en/ of drinken.
fotografen (7 keer genoemd)
frisse lucht inademen
geocaching (3 keer genoemd)
ik kan niet goed meer wandelen door longproblemen, heb sinds lort een scootmobiel...
in / bij restaurant zitten, kleinkinderen spelen in speeltuin.
jeu de boulen.
kastanjes zoeken.
kinderen laten spelen
met de kleinkinderen wandelen.
met de scootmobiel en rolstoel samen met vrienden
met kinderen gebruik maken van de speelmogelijkheden.
met m'n rolstoel rondrijden (etc.).
met mijn kind spelen in de speeltuinen.
met mijn kinderen spelen
mijn geest leeg makken.
nordic walking
picknicken.
scooteren.
speeltuin.
spelen met de kinderen.
uit eten, lunchen en sporten
vogels spotten.
voor de kinderboerderij alléén i.v.m. kinderen.
we kunnen er geen gebruik meer van maken.
woon aan een park

and18

bekendheid Westerpark
tabel IV-5

bekendheid van de respondent met het Westerpark (vraag 61)
12 t/m 23 jaar
tabel IV-5
aantal procent
goed
179
19,3
redelijk
312
33,6
matig
194
20,9
niet of nauwelijks
226
24,4
niet geantwoord
17
1,8
totaal

928
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100,0

18 jaar en ouder
aantal procent
217
19,7
375
34,0
265
24,0
238
21,6
7
0,6
1.102

100,0
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persoonlijke gegevens / achtergrondvariabelen 12 t/m 23 jaar
In tabel IV-6 t/m IV-9 wordt een overzicht gegeven van de (meest relevante) achtergrondvariabelen van de geënquêteerden van 12 t/m 23 jaar. De gegevens in deze tabellen
kunnen niet zonder meer met populatiekenmerken worden vergeleken.

tabel IV-6

sekse (12 t/m 23 jaar, vraag 131)
tabel IV-6
man
vrouw
anders / wil dat niet zeggen
niet geantwoord

aantal
397
478
7
46

procent
42,8
51,5
0,8
5,0

928

100,0

aantal
258
275
200
148
47

procent
27,8
29,6
21,6
15,9
5,1

928

100,0

aantal

procent

basisschool
praktijkonderwijs
VMBO TL / MAVO
VMBO overig
HAVO
VWO
HAVO / VWO
MBO
HBO
wetenschappelijk onderwijs
overig
niet geantwoord
subtotaal (volgt onderwijs)

8
9
68
42
120
211
20
133
117
73
12
15
828

0,9
1,0
7,3
4,5
12,9
22,7
2,2
14,3
12,6
7,9
1,3
1,6
89,2

procent
(geldig)
1,0
1,1
8,2
5,1
14,5
25,5
2,4
16,1
14,1
8,8
1,4
1,8
100,0

niet van toepassing
totaal

100
928

10,8
100,0

totaal
tabel IV-7

leeftijd (12 t/m 23 jaar, vraag 132)
tabel IV-7
12 t/m 14 jaar
15 t/m 17 jaar
18 t/m 20 jaar
21 t/m 23 jaar
niet bekend
totaal

tabel IV-8
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huidige school / opleiding (12 t/m 23 jaar, vraag 1)
tabel IV-8

Onderzoek & Statistiek

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

tabel IV-9

wijk en buurt (12 t/m 23 jaar, ontleend aan vraag 133)
tabel IV-9
Centrum
Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder

aantal
100
35
8
28
29

procent
10,8
3,8
0,9
3,0
3,1

93
66
27

10,0
7,1
2,9

Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh
De Leyens

121
45
76

13,0
4,8
8,2

Seghwaert
Seghwaert-Zuidwest
Seghwaert-Noordoost

102
49
53

11,0
5,3
5,7

Meerzicht
Meerzicht-West
Meerzicht-Oost

Noordhove
Noordhove-West
Noordhove-Oost

82
30
50

8,8 *
3,2
5,4

Rokkeveen
Rokkeveen-West
Rokkeveen-Oost

161
66
93

17,3 *
7,1
10,0

Oosterheem
Oosterheem-Zuidwest
Oosterheem-Noordoost

183
43
139

19,7 *
4,6
15,0

overig / wijk onbekend

86

9,3

928

100,0

totaal
*

Het wijktotaal is niet altijd gelijk aan de som van de buurttotalen, doordat incidenteel
van een respondent wel de woonwijk, maar niet de buurt bekend is.
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persoonlijke gegevens / achtergrondvariabelen 18 jaar en ouder
In tabel IV-10 t/m IV-15 wordt een overzicht gegeven van de (meest relevante) achtergrondvariabelen van de geënquêteerden van 18 jaar en ouder. De gegevens in deze tabellen
kunnen niet zonder meer met populatiekenmerken worden vergeleken.
tabel IV-10 sekse (18+, vraag 113)
tabel IV-10
man
vrouw
anders / wil dat niet zeggen
niet geantwoord
totaal

tabel IV-11 leeftijd (18+, vraag 114)
tabel IV-11
18 t/m 39 jaar
40 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
leeftijd niet bekend
totaal

tabel IV-12 niveau hoogste voltooide opleiding (18+, gebaseerd op vraag 115)
tabel IV-12
(nog) geen startkwalificatie
startkwalificatie
hbo / wetenschappelijk onderwijs
anders / niet bekend
totaal

tabel IV-13 type huishouden (18+, vraag 116)
tabel IV-13
alleenstaande
twee partners, geen kind(eren)
twee partners en kind(eren)
eenoudergezin
anders / weet niet / niet geantwoord
totaal

tabel IV-14 plaats in het huishouden (18+, vraag 117)
tabel IV-14
de alleenstaande bewoner
een van de twee partners
hoofd eenoudergezin
kind (18+)
anders / weet niet / niet geantwoord
totaal
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aantal
489
591
9
13

procent
44,4
53,6
0,8
1,2

1.102

100,0

aantal
183
496
381
42

procent
16,6
45,0
34,6
3,8

1.102

100,0

aantal
294
336
434
38

procent
26,7
30,5
39,4
3,4

1.102

100,0

aantal
203
522
295
52
30

procent
18,4
47,4
26,8
4,7
2,7

1.102

100,0

aantal
203
789
44
38
28

procent
18,4
71,6
4,0
3,4
2,5

1.102

100,0
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tabel IV-15 wijk en buurt (18+, ontleend aan vraag 119)
tabel IV-15
Centrum
Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder

aantal
167
37
37
30
63

procent
15,2
3,4
3,4
2,7
5,7

Meerzicht
Meerzicht-West
Meerzicht-Oost

127
80
47

11,5
7,3
4,3

Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh
De Leyens

187
76
110

17,0 *
6,9
10,0

Seghwaert
Seghwaert-Zuidwest
Seghwaert-Noordoost

135
65
70

12,3
5,9
6,4

Noordhove
Noordhove-West
Noordhove-Oost

71
31
38

6,4 *
2,8
3,4

Rokkeveen
Rokkeveen-West
Rokkeveen-Oost

200
89
107

18,1 *
8,1
9,7

Oosterheem
Oosterheem-Zuidwest
Oosterheem-Noordoost

153
40
108

13,9 *
3,6
9,8

overig / wijk onbekend

62

5,6

1.102

100,0

totaal
*

Het wijktotaal is niet altijd gelijk aan de som van de buurttotalen, doordat incidenteel
van een respondent wel de woonwijk, maar niet de buurt bekend is.
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BIJLAGE V
V-1

toelichtingen

zaken die respondenten (12 t/m 23 jaar) missen in het Zoetermeerse groen
woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Centrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (30 keer genoemd)
er wordt te veel gesnoeid; hierdoor blijven er geen planten meer over.
de mooie en bijzondere stukken natuur
dieren .
dieren en ruige natuur
een boomhut.
eendjes mogen voeren.
er is niet genoeg water
fietsroute.
groot stadspark (denk aan Vondelpark)
grote natuurgebieden waar je echt kan verdwalen.
heel eerlijk gezegd vind ik dat er te weinig groen is, Zoetermeer is een veel te dicht begroeide stad
geworden.
het aantal plekken met veel groen. De parken zijn tegenwoordig zo klein dat je de auto‘s nog steeds
hoort rijden. En die wil ik juist niet horen als ik in de natuur ben.
het gezellige sfeertje.
het handhaven van regels en het veiligheidsgevoel.
het kunnen (ver)dwalen in een bos of door de modder kunnen banjeren
het lijkt te veel ingericht. Meer natuurlijk lijkende natuur.
ik weet het niet ik let er niet echt op of zoiets
ja ruige natuur
ja, gewoon puur natuur. De enige plek waar je dat nog hebt in Zoetermeer is bij SnowWorld, en ik
mis meer van dat soort plekken in Zoetermeer.
ja, ik mis een wat groter (aangesloten park).
ja, voor basketbal.
ja, wandelroutes.
meer bankjes en tafeltjes nodig.
meer diversiteit in bomen en planten.
meer mensen voor het schoonhouden van de parken.
meer wilde dieren.
niet aangepaste natuur.
ruig, echt natuur.
rust.
speelgelegenheid voor kinderen en meer bankjes, prullenbak en wc.
speeltoestellen/schoon zwemwater in het Noord Aa.
sportmogelijkheden ( 3 keer genoemd)
toegankelijke waterkanten om te vissen
veel groter.
voetbalvelden.
water
zitplekken.

woonwijk respondent (12 t/m 23) = Meerzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (24 keer genoemd)
afgezette/onbegaanbare stukken waar de natuur zijn gang kan gaan.
afwisseling, en de natuur is erg aan ons aangepast
bankjes en prullenbakken op plekken met een mooi uitzicht zodat je daar rustig kunt zitten en van het
uitzicht genieten.
bbq-plekken; chillplekken voor jongeren.
beweegplekken
bospaadjes.
dat je er ook 's avonds kunt sparren.
de bruggen en bankjes passen niet zo bij het groen van de perkjes.
het mag wat meer aan de natuur overgelaten worden.
honden-uitlaatplaats
honden-uitlaatveldjes met een goede omheining. gebieden waar honden los mogen lopen.
speeltoestellen voor kinderen.
ik mis vooral prullenbakken in de natuur. Er staan wel veel bankjes om uit te rusten, maar helaas
zonder een prullenbak ernaast. Mensen gooien het hierdoor gewoon de natuur in, omdat zij geen zin
hebben het mee te nemen tot aan de volgende prullenbak.
informatie (op borden) over (groot) onderhoud, snoei, kappen van bomen, maaiers. Deze info
voorafgaand en tijdens dit (grote) onderhoud. Ik wil namelijk graag weten waarom er gekapt,
gesnoeid wordt. En je kunt het nooit aan iemand vragen!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja, namelijk: er zijn geen mensen die de straten / parken enz. schoonhouden.
lange stukken bos waar je jezelf even helemaal tot rust kan laten komen.
meer bankjes en prullenbakken.
meer groen. Een park met bijzondere planten en dieren, een botanische tuin.
musea
nee, er zijn gewoon weinig al te groene gebieden die niet zijn omgebouwd om leuker te zijn
(Balijbos).
nee, ik woon letterlijk naast het Westerpark.
overdekte plekken voor jongeren
plekken waar jongeren kunnen zitten zonder weggestuurd te worden.
prullenbakken!
rust
speelstukken voor kinderen
sporttoestellen / sportvoorzieningen (2 keer genoemd)
stilte: er is altijd geluid van de snelweg of andere oorzaken.
stukken niet beheerde natuur / ruige natuur.
toiletten, hondenweide.
veiligheidscamera's.
vogels hoor je niet genoeg; horeca.
waterpomp.
we missen een park waar je in de zomer lekker kan bbq’en net als het Zuiderpark in Den Haag. Daar
heb je speeltoestellen en water waar je kunt spelen.
zwembaden!

woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Buytenwegh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (9 keer genoemd)
bankjes met tafeltjes, niet noodzakelijk maar wel fijn.
buitensportplekken & bankjes (overdekt)
goede en meer ruiterpaden.
goede paden in het bos.
heuvels / hellingen om op te liggen en te denken.
ja veel.
meer speeltoestellen
niet echt, Westerpark is prachtig, wel wat moeilijk te bereiken met ov
nog niet, woon hier pas
prullenbakken, bankjes.
prullenbakken!
schommels, watertapput.
veiligheid, vooral 's avonds.
voetbalvelden.

woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = De Leyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (23 keer genoemd)
bankjes en punten zodat je niet verdwaalt
buitengym-apparaten bij het Noord Aa-gebied of in het Binnenpark.
dansparken, fotopunten, kleurrijke gebouwen.
de meeste parkjes zijn erg open, dan heb ik meer het gevoel alsof ik door een normaal grasveld in
een wijk loop dan dat ik het gevoel heb dat ik echt door een park loop.
extra paardenpaden.
geen bomen kappen / snoeien: laat de natuur zelf het werk doen.
geen idee, ik kom er nooit.
geschiedenis.
goede en meer ruiterpaden
goede verlichting.
grote bossen.
ik mis de "echte" natuur zonder geasfalteerde parken etc.
ik vind dat er op sommige plekken in Zoetermeer te weinig natuur is. Er is wel veel groen, maar
weinig natuur.
ja, ik mis gezelligheid en onderhoud.
meer afvalbakken.
meer groen. Veel meer natuur, minder huizen / flats.
oppervlakte. er is bij mij in de buurt geen natuurgebied waar je rond kan lopen zonder dat je de rest
van de wereld kunt zien. Er is altijd een duidelijke doorkijk naar een weg of kantoorgebouw o.i.d.
plekken om met warm weer buiten te kunnen zitten
verlichting in het Westerpark misschien.
zichtbare dieren zoals herten.

woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Seghwaert
•
•
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geen (25 keer genoemd)
beekjes, eetgelegenheden, gezellige activiteiten.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betere voetbalvelden, ik speel vaak op veldjes dichtbij huis maar die hebben veel gevaarlijke gaten.
cafés.
dichte bebossing (2 keer genoemd)
een leuk terras, studentencafé
een goed voetbalveld zonder heuvels enz.
een park voor jongeren (tieners)
het mag spannender zijn.
horeca, hondenvrije plekken, drinkwater punten
horeca.
huisjes waar je naar de wc kan.
ik ben tegenwoordig niet meer zo vaak in mijn vrije tijd in Zoetermeer vanwege mijn studie en
vriendinnen buiten Zoetermeer. Dus ik zou het niet durven te beoordelen
ik heb geen tijd om er te komen dus dat zou ik niet kunnen beantwoorden.
ja: schoon water.
ja! een mooi groot Stadspark met sfeer + horeca zoals: Londen, Parijs, Breda dat ook hebben.
ja, meer wandelpaden en prullenbakken
je mag vaak de hond niet los meenemen, dat is jammer. Ook zijn de parken bepaalde tijden van het
jaar niet begaanbaar door de broedtijd.
meer activiteiten zoals speeltoestellen maar dan andere, niet hetzelfde. Bij alle parken en elk
weekend music of wedstrijden.
meer in de wijken, meer dingen organiseren zoals sporten.
meer speelgelegenheid voor kinderen.
meer viswater.
natuur
neen, Zoetermeer is een groene stad
niet dat ik weet. Ik kom er niet heel vaak.
picknickpark, zoals het Vondelpark in Amsterdam, waar je ook leuk kunt skaten.
sommige parkjes kunnen wel opgeknapt worden.
soms te weinig prullenbakken.
sport en speelplekken in decentrale wijken.
steeds minder bomen.
vergezichten
voetbalvelden (2 keer genoemd)
voldoende prullenbakken, sommige zijn overvol dus er missen er een aantal en wat vaker ledigen.
waterplaatsen naast het Noord Aa
wilde natuur (2 keer genoemd)
zwembad!!!!

woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Noordhove
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (22 keer genoemd)
afgelegen plekken waar je kan zitten, bankjes staan meestal redelijk zichtbaar en soms wil je liever
ergens afgelegen kunnen zitten
bereikbaarheid, hoe het park er uit ziet (dus veel vertrapte planten, veel afval)
bergen.
bomen
borden die vertellen dat je eenden geen brood moet geven.
de echte niet aangebrachte natuur.
dieren
een beetje leven en gezelligheid.
er zijn er niet zo veel
het zou leuk zijn als er wat meer toegang voor honden is.
hoge struiken.
ik merk altijd dat er te weinig prullenbakken staan in een vrij groot park en dat er nergens goede of
leuke kinderspeelplekken zijn. En wanneer deze er wel zijn, zijn deze absoluut niet uitgebreid.
ik zou wat meer afgelegen parken willen.
ja, paden waar honden niet los mogen lopen of helemaal niet mogen komen
ja.
leuke speeltoestellen.
mooie natuur
niet echt, ik vind de natuur heel divers doordat je het Westerpark en het Noord Aa-gebied hebt
picknickplekken
route Noord Aa en Benthuizerplas heeft een enkele route aan de kant van Noordhove. Ik bewandel
deze frequent maar mis een pad dat op een andere manier teruggaat richting Noordhove. Dit gaat
vooral om het stuk richting Zoeterwoude.
speeltuinen in Zoetermeer zijn er haast niet meer. Vooral Noordhove.
sportvoorzieningen.
voldoende afvalbakken zodat er minder in de natuur wordt weggegooid.
voldoende prullenbakken
waterstroompjes , niet groten meren, maar kleine stroompjes met kleinen bruggetjes
ze zijn klein en niet echt vol natuur
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woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Rokkeveen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (41 keer genoemd)
bankjes en prullenbakken
cafeetjes en gezelligheid
connecties tussen ruiterpaden in verschillende gebieden, en de ruiterpaden in het Balijbos die al bijna
een jaar onbegaanbaar zijn, die moeten echt weer begaanbaar worden gemaakt voor ons als ruiters
maar ook voor wandelaars op de normale paden die wij nu gedwongen zijn te gebruiken.
daar weet ik te weinig van
dat weet ik niet.
de rust, het was vroeger schoner.
de wildwaterbaan.
dieren en stukken zoals in het Westerpark. Dat is een mooie route!
duidelijk aangegeven bbq-zones.
duidelijke borden voor bijvoorbeeld waar honden wel of niet los mogen of helemaal niet mogen
komen.
een mooi parkje waar je heen wil om te lopen of waar je lekker kan rusten, leuke sfeer.
er zijn voldoende prullenbakken.
gebieden waar het stil is en waar je geen auto‘s hoort.
geen horeca.
grote grazers en dat er soms alsnog te veel aanwezigheid is van de buitenwereld.
het landschap van vroeger.
het puur-natuur-gevoel, vaak zijn er te veel aangelegde wegen etc.
het wordt snel vies. Gezelligheid is er niet meer.
het zou leuk zijn als je in het Balijbos koffie kan drinken en pannenkoeken kan eten
horeca.
iets meer bos.
ik kom iet vaak in de parken van Zoetermeer dus ik weet niet wat er te missen valt.
ik mis een zwembad.
ik vind dat er te weinig groen/natuur is in de stad zelf. Natuurlijk hebben wij het Balijbos maar graag
zou ik meer planten en natuur zien in de stad en woonwijken. Eventuele andere gebouwen die
natuurbewust gebouwd zijn. Subsidies voor groene daken/zonnepanelen etc.
ik vind het Balijbos te strak. Het mag best wat ruiger.
in het Hoekstrapark is er niet echt heel veel ruige natuur.
ja, er zijn weinig bomen
ja.
meer huisjes en zo waar je op kan klimmen (dat het ook echt mag)
meer plekjes waar je mooi kan zitten en het rustig is.
meer sportvoorzieningen.
minder bomen
misschien in het Balijbos iets van een koffietentje, het is een veelgebruikte fietsroute.
mis de borden "verboden om honden uit te laten".
nee, zo min mogelijk de natuur beschadigen. prullenbakken en heel soms bankjes is goed.
nee, ik kom er ook eigenlijk nooit.
nee, in Rokkeveen heb je het Balijbos en hier zijn leuke wandel- / fietsroutes.
niet dat ik weet. Ik kom er nooit, want ik woon voor mijn studie in Antwerpen en ben zelden thuis.
onderhoud
picknicktafels.
plekjes waar je iets kan eten en/of drinken.
plekken om te zitten -> te weinig.
plekken waar jongeren kunnen sporten of afspreken.
politie die controleert op scooters / brommers die door het park rijden, terwijl het verboden is.
prullenbakken. ( 2 keer genoemd)
sportvoorzieningen of groot fiets[…] voor wielrennen.
terrasjes.
toezicht op loslopende honden.
vaker onderhoud van hele grote bosjes
verzorgde mooie parken en evenementen in het park.
voetbalvelden
watertapkraantjes
waterpompen in het Balijbos.
wc / natuurspeeltuin.
weinig voorzieningen
wellicht meer ruimte.
zitplekken

woonwijk respondent (12 t/m 23 jaar) = Oosterheem
•
•
•
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geen (49 keer genoemd)
authentieke natuur, alles voelt heel nieuw en aangelegd. Er is ook vooral in Oosterheem te weinig
groen in de wijk
bankjes met een dak er overheen.
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bomen, struiken, dingen waar je je achter kunt verstoppen.
bosachtige plekken.
dat de natuurgebieden heel klein zijn, in de woonwijken.
dat de prullenbakken op tijd geleegd worden en dan graag buiten de tijd dat scholieren en kinderen
naar school fietsen. Waarom altijd tussen 8.00 en 9.00 legen, zó gevaarlijk als wij kinderen langs die
vuilnisauto‘s en prullenbakleeg-wagens moeten fietsen.
de locatie van de (grotere) Zoetermeerse parken zijn onhandig. Ze liggen aan de rand van de stad
(i.e. moeilijk bereikbaar voor veel lage inkomens). De industriegebieden midden in de stad
(Zoeterhage) zouden omgevormd kunnen worden naar een combinatie van kleine appartementjes
(middenhuur, sociale huur) en groot groen. Dit park zou goed bereikbaar zijn voor zowel
Oosterheem, Palenstein en Noordhove.
de natuurgebieden zijn erg gemaakt en zijn daarom niet zo rustgevend zoals grote bossen. Als je de
natuurgebieden groter maakt of met minder gemaakte paden, zou dat misschien helpen.
dieren
dieren en meer planten en bomen. Riviertje.
dierenjungle
een duidelijke routebeschrijving voor fietsers en wandelaars
een echt bos.
een groter natuurgebied.
een ruig gebied waar je kunt dwalen.
er kunnen meer speel en sporttoestellen.
geo-tag locaties met online info.
horeca (3 keer genoemd)
horeca en sportgelegenheden.
ik mis een park waar je geen auto's of brommers hoort.
ik mis er niks want ik kom er nooit
ik vind dat er meer speeltuinen moeten zijn voor kinderen tot 18 jaar. plekken waar je met je vrienden
naar toe kan gaan en meer plaatsten voor kinderen om veilig buiten te spelen
in het Balijbos netjes onderhouden ruiterpaden
ja veel bomen
ja, het is er niet opgeruimd
ja, wat plekken die meer op een echte bos lijken
ja.... de parken
Johan Cruijff-veld.
meer bekendheid geven aan de mooie parken die Zoetermeer heeft + aangeven waar het park ligt,
welke wijk.
meer bos.
meer heuvelachtig.
meer natuur. (2 keer genoemd)
meer parken en meer plekken waar je bijvoorbeeld honden kunt laten loslopen
meer parken zoals Weidse Weide
meer speeltoestellen voor kinderen.
nee, alleen betere ruiterpaden in het Balijbos.
niet echt (in Heempark).
niet echt, maar ik kom er ook erg weinig.
niks, mis iets meer gras (mooi).
onderhoud.
parken
picknickpark.
reikwijdte, de parken morgen groter maar bovenal mogen de parken beter verbonden worden met
groenrijke fiets- & voetpaden
ruige natuur.
rust, rustige gebieden ( 2 keer genoemd)
speeltoestellen, fiets- looppaden.
te dicht bij de bewoonde gedeelten of het is weiland
toezicht is zeer beperkt.
voetbalveldje met doeltjes waar een hek om staat zodat de bal niet uit het veld kan gaan.
voldoende prullenbakken!
wandelwegen.
waterkraantjes (2 keer genoemd)
weinig variatie in vegetatie.

respondent (12 t/m 23 jaar) - woonwijk onbekend
•
•
•
•
•

geen (21 keer genoemd)
achteruitgang aantal vogels.
alles wat ik bij de vorige vraag heb aangeklikt + water
bebossing; mooie planten / bomen / struiken. dieren; ruigheid. De parken in Zoetermeer zijn allemaal
zo strak aangelegd. Het voelt niet als ‘natuur‘.
calisthenics
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degene waar ik dichtbij woon is niet zo groot, en dat vind ik wel jammer, ook zie je veel andere
mensen dus je bent nooit echt alleen. ik woon dichtbij het Van Tuyllpark
dieren, egels, konijnen, mooie prullenbaken!
echt grote wilde dieren
een verwilderd bos.
er is niet al te veel voor mij om te bespreken.
goed zwemwater: vaak blauwalg, geen openluchtbad, alleen zijn, erg druk!!!!
het zijn meer hangplekken voor jongeren
horeca in het bos of park, dus niet er omheen. dit maakt het gezelliger en meer een plek voor
mensen om bij elkaar te komen tussen de natuur
ik zou in de parken en omgeving meer activiteiten willen voor jong en oud buiten de natuur.
ja
ja, een nieuw skatepark, het oude is verrot
ja, speeltoestellen
ja, dat je zelf iets kunt planten.
ja, er zijn te weinig parken in mijn omgeving (Rokkeveen).
lights at night
meer aandacht voor oude parken die opgeknapt moeten worden, want anders gaan de kinderen die
er omheen wonen alleen maar gamen.
meer bomen.
meer natuur en bomen en dingen waar je je goed mee kunt vermaken want iedereen van deze tijd zit
maar op telefoontjes en computers, tv en i-Pads En meer sportapparatuur om gezond te blijven :)
meer natuur.
meer picknickplekken.
mensen die hun troep in de prullenbakken gooien die er staan
nee: is al erg groen als stad zijnde
poepzakjes voor hondenpoep.
prullenbakken
ruimte, is allemaal relatief klein. Neem een voorbeeld aan parken in Londen
speeltuin, fontein en fietspaden
sportvoorzieningen
veel bomen, en ik heb nauwelijks een park
wat meer sportvoorzieningen in de natuur.
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V-2

zaken die respondenten (18 jaar en ouder) missen in het Zoetermeerse groen
woonwijk respondent (18+ ) = Centrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (34 keer genoemd)
absoluut, een trimbaan / fitnesstoestellen; jaren geleden hadden we die, nu staat er een verpauperd
wildwaterbaan-ding op. We hebben er niks voor terug gekregen!
afgebakend honden-uitlaatgebied, zoals in het Bentwoud (ingang Hazerwoud).
bankjes
begaanbare paden. Onderhoud is slecht. bij veel regen lopen de paden onder water, (Ariane park,
Driemanspolder).
bomen en planten.
de gezelligheid van het Vondelpark.
de parken waar ik wel eens kom zijn wel aardig. Voor natuur- of groengebieden, zie opmerking vorige
vraag
duidelijke fietspaden.
een plek om te zwemmen in een vijver / meer.
er gaat door versnippering steeds meer verloren, bijvoorbeeld Van Tuyllpark dat vergeleken met
vorige eeuw als groot park belangrijk aan kwaliteit heeft ingeboet.
ook met de ontwikkelingen met plan Kwadrant verdwijnt er weer belangrijk groen (v/h volkstuinen)
geen idee, ik wandel op dit moment niet in Zoetermeer. Maar daarentegen wandel ik wel wekelijks in
de Voornse duinen bij Oostvoorne.
goed hondengebied centraal in Zoetermeer.
goede openbaarvervoer haltes lightrail!
groot wild, ook al zie je af en toe 'n mooie hinde lopen!
hondenvrije gebieden.
ik mis goede ruiterpaden die goed op elkaar zijn aangesloten, de ruiterpaden zijn vaak niet goed op
orde (zwaar en mul zand, stenen op het ruiterpad, wandelaars die hun honden uitlaten op het pad).
klimbos
meer dieren.
meer speeltoestellen voor kinderen in het algemeen. Zelf geen behoefte nu aan.
monumenten, "follies", fraaie beelden.
natuur.
nee hoor: Zoetermeer is prima voorzien van groen.
nee, groenvoorziening is bij ons in de buurt prima.
nee, ik ben blij en tevreden met de parken, ze zijn groen en mooi, goed toegankelijk en redelijk goed
onderhouden.
netheid, er staat veel onkruid
no, one of the reasons I live here is the availability of parks and countryside to cycle in within easy
access.
onderhoud aan paden kan beter.
opruimdiensten.
prullenbakken (2 keer genoemd)
sommige parken zijn verwaarloosd. Deze grenzen dicht bij huizen en een aantal wordt nauwelijks
gebruikt. Bijvoorbeeld Van Aalstlaan en Australiëweg anders inrichten
stromend water, watervalletjes, beekjes, kleine stroompjes.
te weinig bankjes.
te weinig.
toiletten ( 2 keer genoemd)
wateren beschermen tegen blauwalg zodat er langer gebruik kan worden gemaakt v/d openbare
wateren.
wij vinden de groengebieden afwisselend genoeg en genieten ervan.

woonwijk respondent (18+ ) = Meerzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (34 keer genoemd)
activiteiten in parken (Westerpark).
anti honden gebieden, overal veel last van hondenpoep.
beter onderhoud van het groen in bossenbuurt Meerzicht. Lijkt nergens op.
betere fietspaden en te smal en geen onderhoud!
bij zeer warm weer de mogelijkheid om water te kunnen tappen
controle op mensen die hun hond uitlaten en de poep niet opruimen of ze los laten lopen waar het
niet mag.
eetbaar bos
er is te weinig.
er zijn te weinig bankjes op mooie plekken. ze staan wel op idiote plekken. er zijn bijna geen bakken
voor rommel
gebieden voor hond, meer horeca.
hondenpoepzakjes
horeca / oriëntatiepunten.
in Westerpark is het moeilijk je te oriënteren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja, de horeca vooral.
meer prullenbakken om zwerfvuil te voorkomen!
meer speeltoestellen, korfbalmanden, netten ook.
misschien iets meer routepaaltjes
nee, ik geniet erg van het Westerpark en vooral van de natuurtuin
nee, misschien meer parkjes.
nee. Ik vind het fantastisch! Westerpark en straks de nieuwe Driemanspolder. Ik verheug me erop.
prullenbakken. Ik wil geen nieuwe autoweg door / langs Westerpark.
speeltuintjes uit het Westerpark.
tijdig opruimen van te volle vuilbakken.
voldoende afvalbakken die dan ook op tijd geleegd worden.
zitbanken.

woonwijk respondent (18+ ) = Buytenwegh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (8 keer genoemd)
afgesloten honden uitlaat plekken, waar mijn hond los kan lopen maar niet weg kan lopen
horeca (2 keer genoemd)
ik ben blij dat ik in zo‘n "groene" stad woon!
ik vind het niet.
losloopgebieden voor honden en prullenbakken.
meer hond-vriendelijke delen.
nee, er is genoeg groen in mijn omgeving.
onderhoud; duidelijke aanduiding fietspad / wandelpad.
oorspronkelijke natuur. Nu is alles aangelegd, dat vind ik jammer.
picknicktafels, water voor hardlopers etc.
te weinig bankjes.
weidsheid: de parken in Zoetermeer zijn te klein.
zachte wandelpaden, ofwel er is te veel asfalt, ook voor hardlopers.

woonwijk respondent (18+ ) = De Leyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (22 keer genoemd)
bankjes overdag / 's avonds in de zon.
bankjes.
begaanbare wandelroutes langs de Noord Aa.
bepaalde gebieden bij-vriendelijk maken.
controle op loslopende honden waar het niet mag
er staan vaak veel dezelfde bomen. Veel populieren bijvoorbeeld omdat die snel groeien. Ik zou
graag meer variatie zien.
er zou op de route "een rondje Noord Aa" bewegwijzering in de wijk de Leyens komen. Deze is er
nog steeds niet!
iets meer kleur
in de buurt meer hondengebieden, afgesloten.
ja, speeltoestellen, In veel parken is er veel ruimte die niet of nauwelijks gebruikt wordt, (bijvoorbeeld
grasveldjes). Dit moet beter worden benut.
mooie bomen.
nee, ik vind daarin voldoende variatie. Er is veel keus.
niet per se, deze zijn eigenlijk best oké.
omvang.
prullenbakken
prullenbakken, er zijn veel bosvarkens die hun troep niet meenemen
soms is het wel handig / leerzaam om te weten hoe bepaalde bomen en/of planten heten.
tappunten voor drinkwater.
veel speelplekken met nieuwe speeltoestellen en onderhoud.
verboden voor honden-gedeelte in een aantal parken. In Noord Aa-park is alles vrijgegeven voor
honden en zelfs paarden worden uitgelaten. Voor jeugd is er niets te vinden!
voldoende en lege afvalbakken.
wandelroutes
wat onderhoud
water en horeca

woonwijk respondent (18+ ) = Seghwaert
•
•
•
•
•
•
•
•
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geen (18 keer genoemd)
afgebakende honden-uitlaatplekken
afwisseling, slingerende paadjes en doorkijkjes, een soort echt bos dus.
authentieke stukken.
banken in het nieuwe Bentwoud (dijk, langs het water bijvoorbeeld).
beter hondenbeleid
bij het Balijbos is het restaurant / horeca erg achterstallig in onderhoud / verzorging.
bij sommige speeltuinen staan geen banken om te zitten en bij andere weer wel. De reden zou
hangjeugd zijn...maar als ouder is het wel jammer dat je niet kan zitten als je kind speelt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat niet alles steeds wordt volgebouwd met gebouwen, attributen e.d. (elk stukje groen).
denk van wel.
een busdienst om er te komen.
fontein in stadspark, waterval in stadspark.
goed onderhoud ervan.
hebben we parken in Zoetermeer?
herten? ( idem als Den Haag , Haagse bos) :-)
het voetpad rond de Noord Aa is te smal en bij regenachtig weer staan er allemaal plassen waardoor
je op de weg moet lopen. Dit is met kinderen niet veilig.
honden-losloopgebieden.
hondenveld Seghwaertse Hout!
ik vind dat er erg weinig prullenbakken zijn, ik wandel veel met mijn hond en ik ruim netjes haar
uitwerpselen op, maar ik moet vervolgens lang lopen voordat ik een prullenbak vind waarin ik dit kan
deponeren
met respect voor de dierenliefhebbers...handhaving op verbod van dieren op het strand in bepaalde
perioden
mogelijkheden or minder validen
mogelijkheid tot horeca
nee, ik ben erg tevreden over het aanbod in Zoetermeer.
nee, want ze zijn allemaal anders.
nee, wij wandelen met name graag in het Buitenpark. Zoetermeer is een gemeente met veel
aandacht voor zijn groen.
prullenbakken zijn niet altijd goed geplaatst
prullenbakken.
ruige natuur en dieren.
ruige natuur.
ruimte en stilte
sporttoestellen
Buitenpark - Meer gedifferentieerd, mooi beheer. Nu is alles ruig. Een geschikte heuvel kort maaien
om 's winters te kunnen skiën/ sleeën. Eventueel als onderdeel van bijvoedering.
voldoende onderhoud. ( 2 keer genoemd)
wandelgebied dat verboden is voor honden.
wat onderhoud, bijvoorbeeld bij paden. En verwijdering onkruid, denk ook aan grasaren en
berenklauw die gevaarlijk zijn voor dieren.
yep.
zie boven.
Zoetermeer mist niets. Heeft alles maar ontbreek de sfeer. De gebouwen zijn saai. Stadshart niet
aantrekkelijk.
woonwijk respondent (18+ ) = Noordhove
geen (9 keer genoemd)
bankjes.
betere verlichting.
de mogelijkheid om te vissen!
groot speelpark voor kinderen.
grote echte bossen.. zoals in het Drents-Friese Wold
meer bankjes prullenbakken.
onderhoud.
openbare toiletten
rijke schakering aan plantensoorten
rust, overal hoor je A12.
sfeer van bijzondere bomen enz.
soms goed onderhoud zoals in Balijbos
soms wat meer prullenbakken. Dit ter voorkoming van zwerfafval.
veiligheid en bewaking (camera's).
wilde dieren.

woonwijk respondent (18+ ) = Rokkeveen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (34 keer genoemd)
aanduidingen dat wandelpaden geen mountainbikepaden zijn en de handhaving hierop
bankjes.
bergen.
buiten-fitnessapparaten, tot zover zit dat maar op één plek en dat is buiten de normale paden.
de bomen en planten zouden er iets natuurlijker uit mogen zien: het is nu soms te netjes.
dieren.
een goede controle op hondenbezitters die met hun hond door park lopen en poepen zonder het op
te ruimen. Verder sportattributen toevoegen.
een honden-aan-de-lijngebied.
fietspaden zijn erg recht allemaal. Niet heel spannend om te fietsen.
fruitbomen.
geen controle op loslopende honden waar dat niet is toegestaan (2 keer genoemd)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gezellig restaurantje/koffiehuis in parksetting. Wat lastig te realiseren omdat je dan een groter park
moet hebben bij bijvoorbeeld een oud kasteeltje. Zoetermeer vele kleinere parken.
gezellige horeca met ruim, groot terras.
goed onderhoud van de wandelpaden is wenselijk (Balijbos).
goed onderhoud.
goed viswater
groenonderhoud is slecht.
groot onderhoud
Het onderhoud in de Balij is verder onder de maat, slechte paden, dichtbegroeide paden, geen snoei.
horeca (3 keer genoemd)
iets meer bankjes bij het Balijbos
ik mis prullenbakken, ik mis onderhoud (want alles raakt in de Balij zo langzamerhand overwoekerd
en er wordt niets aan gedaan), ik mis toezicht op fietsers die als idioten over de wandelpaden
scheuren en vooral mis ik er ruiterpaden!
in Rokkeveen, fitnesstoestellen, zodat ik daar kan eindigen na mijn rondje hardlopen.
in z'n algemeenheid in geheel Zoetermeer goed geregeld.
ja de Balijbos zie ik achteruitgaan; ik ben er net nog geweest
ja, asfaltpaden in Balijbos niet onderhouden. Lastig met bijvoorbeeld de kinderwagen.
kan er nu niet op komen, maar die zullen er wel zijn.
losloopgebieden voor honden (zijn er te weinig).
meer bloemen
meer duurzaamheid? We leven in 2018. Zonne-energie-oplaadpunt bijvoorbeeld.
meer toezicht / handhaving op loslopende en overal poepende honden, bijvoorbeeld in het speelbos
van de Balij.
meer vernieuwende speelvoorzieningen zoals ontdekkend spelen in de natuur.
mountainbikeroutes.
nee. er zijn genoeg goede parken in Zoetermeer.
nee, er is een gevarieerd aanbod. Het onderhoud van de Balij wordt slechter
onderhoud.
onvoldoende prullenbakken. (4 keer genoemd)
openbare WC / toiletten ( 2 keer genoemd)
prullenbakken en handhaving honden en opruimplicht
ruige natuur, bijzondere planten en dieren.
sommige paden in het Balijbos zijn zo overwoekerd dat je er nauwelijks kunt lopen.
soms achterstallig onderhoud.
speelgelegenheid voor kinderen waar ze veilig zijn.
speelveldjes worden steeds zeldzamer. Gemeente bestemt deze stuk voor stuk voor nieuwbouw
(= eenmalige kortetermijnwinst)
stilte (verkeerslawaai A12)
toezicht op overlast.
verlichting in de maanden met kort daglicht
voldoende goed aangelegde ruiterpaden.
zeker niet: Zoetermeer is behoorlijk groen, maar dat moeten we wel houden
Zie bovenstaande antwoorden. Heuvels, hellingen, bankjes, prullenbakken, speelweide, afwisseling
speeltoestellen.

woonwijk respondent (18+ ) = Oosterheem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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geen (21 keer genoemd)
bankjes
bankjes en prullenbakken.
bij mijn woning goed onderhoud van het groen, het ziet er vaak helemaal niet uit, kunnen ook niet
van het water en de natuur op het water genieten door het metershoge riet/gras dat ook nog eens
breed geplant staat.
bloemen en rozenstruiken op smalle paadjes maar héél belangrijk... Verlichting!!
bloemen!
bomen! Zijn er naar mijn mening te weinig.
dat wandelaars niet op fietspaden lopen, vooral met dogs.
de hoeveelheid en oppervlakte van parken en/of bosgebieden
deel te weinig beplanting.
een bos
er mogen wel wat meer bomen bij en bijvoorbeeld mooie bijzondere bloemen.
goed verharde (geasfalteerde) wandelpaden voor minder valide personen.
goede kanoroute door het Bentwoud in verbinding met water in wijk Oosterheem.
grote buitenspeeltuin, bereikbaarheid, info voorziening.
het onderhoud aan de paden.
het Westerpark is zonde zoals het is aangelegd, te open en te weinig bos...
hoge bomen Bentwoud.
hondenpolitie
horeca.
ik kom niet vaak in een park, zou er nu geen antwoord op kunnen geven.
in het Bentwoud weinig zitbankjes beschikbaar.
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•
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•
•
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•
•
•
•
•
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in Oosterheem te veel "wild groen" is onkruid. Gevolg: bewoners gooien afval in het hoge gras.
Ze gooien het zelfs vanuit de auto. Groenvoorziening Rokkeveen is mooi.
in 't Bentwoud zijn geen prullenbakken.
inspiratie
ja, ik mis forse bomen in Oosterheem (Bentwoud)
ja, afgesloten ruimte waar honden niet weg kunnen rennen of mensen lastig kunnen vallen omdat het
hun gebied is.
losloopgebied voor de hond.
meer bos / bomen.
meer honden-uitlaatplaatsen.
meer horeca voor bijvoorbeeld een broodje / drankje.
meer losloopplaatsen voor honden (het hondenstrand is veel te klein).
nee, ik zou het niet weten. Alle parken, natuur- en groengebieden verschillen van elkaar. Overal iets
goeds te vinden.
nee, ruim aanbod in verschillende varianten, voor elk wat wils
niet echt, er is wel van alles
oefentoestellen
ongestructureerdheid
opruimen van poep door hondeneigenaren en optreden van gemeente hierin. In Oosterheem ligt
enorm veel poep in de parkjes en het groen naast de stoep (ook op de stoep). Daardoor maak ik
minder gebruik van het groen.
sommige parken zijn wel heel erg aangeharkt, ik ben blij met het Bentwoud, jammer dat de aanplant
zo lang duurt.
soms slecht begaanbare paden.
speelgelegenheid jong kind.
speelweide / speeltoestellen voor kleinere kinderen in het Bentwoud.
toezicht
verlichting langs water Westerschelde!
we hebben te weinig natuurgebieden.
weinig honden-losloopgebieden
zitbanken.
zitbankjes, speel- en sporttoestellen / meer verschillende.

respondent (18+) - woonwijk onbekend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen (3 keer genoemd)
display waar men gratis hondenpoep zakjes kan pakken. Niemand ruimt zijn honds rommel op!
ik weet niet of het Bentwoud bij Zoetermeer of Alphen aan de Rijn hoort, maar ik mis daar de nodige
bankjes langs de fietspaden om even te zitten.
ik zou wel meer speeltoestellen willen zien zoals bij de Prins Clausschool is gemaakt en ook
sporttoestellen die door iedereen gebruikt kunnen worden ( zoals in veel landen bijvoorbeeld Korea)
ja, bankjes en prullenbakken.
kleinschalig groengebied in woonwijk
prullenbakken.
welke parken en natuurgebieden???
Westerpark: een gedeelte voor kinderen om te spelen zoals bijvoorbeeld in de Balij.
Zie 56.
Zie bovenstaand.
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V-3

suggesties (door 12 t/m 23-jarigen) voor verbetering van het Westerpark
NB: naast elkaar geplaatste suggesties zijn door één respondent gedaan.

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• 's winters bij sneeuw de
• jonge bomen / struiken planten op
doorgaande fietspaden in het park
leeggekomen plekken (waar gekapt
zo mogelijk sneeuwvrij maken,
is of een boom is omgewaaid).
waarbij zout natuurlijk slecht is, dus
Variatie is prima! Zo houden! Ook
dat beperken.
gevallen bomen gewoon laten
liggen; heel goed!
• alleen plekken waar je een fiets kan
zetten.
• als je met het OV erheen zou
• genoeg bankjes, plekken waar je
willen, dat dit mogelijk is.
foto's kan maken of tekenen.
• asfalt! Nu veel gaten en
ongelijkheden in de weg.
• BBQ-plek, chillzone, een
• beter OV.
zwemplas, meer kleur in het park,
bankjes, wc, waterpunt.
• beetje afgelegen
• bereikbaarheid is prima.
• beter aangeven.
• beter bereikbaar maken met de
fiets
• beter bereikbaar maken, door het
plaatsen van meer toegankelijke
fiets- en voetpaden.
• beter bereikbaar met de fiets
• beter parkeren.
• beter te fietsen (bereikbaarheid
Randstad ook niet onbelangrijk).
• betere aanduiding met borden.
• betere aangeefpunten en duidelijke
afspraken voor paarden en honden
• betere bewegwijzering
• betere fietspaden
• betere OV-aansluiting en
verlichting. (Ik zou er 's nachts niet
alleen durven te fietsen).
• betere paden
• betere paden van/naar en in het
park zelf.
• betere paden voor fietsbanden

• meer natuur is altijd welkom, maar
wat dat betreft is het Westerpark
het beste park.

• die zijn er wel genoeg in de buurt.

• meer horeca.
• verpest de natuur op sommige
plekken
• activiteiten zijn voldoende
aanwezig.

• ook voor jongeren meer.
• de natuur zo laten als het is, en niet • voldoende
nog meer weghalen.
• Meer afwisseling tussen
• activiteiten organiseren op het
vergezichten en slingerweggetjes.
gebied van sport en recreatie, die
stimulerend zijn voor de inwoners
van Zoetermeer.
• meer voetpaden
• meer natuur.
• prima.
• modernisering.
• meer voor wat 'pubers'.
• visvijvers (vooral forellenvijvers)
• goed

• forellenvisvijver.
• meer losloopgebied honden

• meer dieren
• meer natuur

• prima
• meer activiteiten

• een nieuw betonnen skatepark
• variatie aanbrengen, meer
voorzieningen zoals banken.

• een mooi betonnen skatepark
• op open plekken bijvoorbeeld
sportapparaten neer zetten.
• als jullie nog ruimte hebben graag
een skatepark. Niet zo een als
Straspad want dat is echt gewoon
belachelijk en lachwekkend. Het
liefst iets zoals bij de Driesprong,
Sandrinapad of wat jullie goed als
voorbeeld kunnen nemen:
Zoetermeerse rijweg 899 in Den
Haag. Ik wil graag een bowl.
• sportactiviteiten.

• betere parkeergelegenheid.
• wat meer bloemen en kleur.
• betere parkeerplaats.
• meer groen.
• betere parkeerplaatsen bij de
verschillende ingangen.
• betere parkeerplekken + verlichting.
• betere toegankelijkheid voor
slechtlopende
• betere verlichting zou fijn zijn
• betere verlichting.
• goed.
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• zodanig uitvoeren dat het de natuur
zo min mogelijk hindert.
Wel blijven doen, bijvoorbeeld
hardloopwedstrijden.
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• betere voetpaden.

• meer bomen. minder dazen en
meer vallen.

•
•
•
•

• meer bomen.
• dat zit wel goed
• niks veranderen.

• geen, je moet er rustig kunnen
wandelen / paardrijden / hardlopen.
Ik de zomermaanden is het niet fijn
om in alle parken te zijn. Dit omdat
er zoveel last is van ongedierte.
Aangezien jullie nog een park
maken voor het water. Let dan
alsjeblieft op de horzels en dazen.
• meer wandelmogelijkheden.
• zwembad
• hoeft niet.

• meer bomen
• uitbreiden met meer soorten
planten en bloemen
• vind ik goed.

• meer huurbare bootjes
• verspreide speeltuintjes en
terrasjes
• hoeven niet.

betere wandelroutes.
betere wegen en duidelijke borden
betere wegen.
betere wegwijzers & meer
wegwijzers & meer toezicht op
honden.
• betere bewegwijzering
• betere bewegwijzering
• betere weg erheen.
• bewegwijzering
• borden en duidelijke paden.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• veel bloemen, planten, bankjes,
• heel rustig, bijvoorbeeld yogalessen
prullenbakken, picknicktafels.
etc.
bordjes waar je wat kan vinden in
• een mogelijkheid voor vogels om te
het park naar de diverse
broeden daar waar geen (herrie)
activiteiten.
motoren zijn.
bus die daar stopt.
• wat speelplaatsen.
• er kan een programma gemaakt
worden per seizoen.
bus in de buurt bij DWO
• niet
• niet
dat het wat afgelegen ligt maakt het • meer variatie qua planten en meer • sportevenementen, middelbare
juist beter, je moet voor de
soorten dieren
schooluitjes. Daarnaast een
mysterieuze vibe gaan. Dat maakt
restaurantje of een cafeetje
mensen nieuwsgierig zodat ze er
zelf naartoe komen
dat is goed geregeld.
• goed.
• goed.
dat is goed.
• meer natuur, minder verhardde
• alleen excursies om natuur te
paden.
bekijken.
de autoweg is te onveilig voor
• wat meer kleine bruggetjes die
• een skatebaan zou heel goed zijn
wandelaars en fietsers.
samengaan met de natuur.
voor de wat oudere jongeren om te
skaten en te chillen.
de bereikbaarheid is erg goed
• misschien een museum bij de
• misschien grote spellen in samennatuurtuin en wat gratis
werking met scouting Impesa
speelplekken voor kinderen
Zoetermeer
de bordjes die er nu staan,
bijvoorbeeld richting de aangrenzende wijken, zijn niet altijd
even duidelijk.
de paadjes zijn best hobbelig.
• niet alle gras is gemaaid.
• en alleen DWO vind ik een goede
club naast het park.
de ruiterpaden tussen Balijbos en
• meer ruiterpaden zou leuk zijn,
• die zijn soms erg luidruchtig, maar
Westerpark en Westerpark en
maar de ruiterpaden díe er zijn, zijn
ik neem er zelf geen deel aan.
Buytenpark zouden verbeterd
top.
kunnen worden. Maar zeker vanaf
het Balijbos is het goed bereikbaar
met de paarden.
de toegankelijkheid is goed
• er is plek voor onverharde paden
• ik persoonlijk zou ook daar graag
dit zou ook een wat avontuurlijker
een mountainbikeparcours zien
gevoel geven aan het park
niks.
niks.
de wegen kunnen beter.
door voetbal- en golfclub in het
weekend erg druk / onoverzichtelijk.
duidelijke bewegwijzering.
• voldoende prullenbakken.
• sportclinics.
duidelijke Boarding.
• moderniseren.
duidelijker aangeven voor fietsers.
duidelijkere bewegwijzering en iets • nee, er is genoeg afwisseling en
• genoeg te doen.
meer belichting.
het is best dicht begroeit.
duidelijkere bewijzering.
• weet ik niet.
• meer voor kinderen? -> Misschien
een soort wandelroutes afgestemd
op km's en bij elk paaltje een vraag.
duidelijkere borden
duidelijkere fietspaden richting
• meer zitlocaties
DWO etc.

Onderzoek & Statistiek
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• duidelijkere paden meer
kaarten/plattegronden met
informatie.
• duidelijkere parkeerplaatsen.
• duidelijkere routes.
• een betere fietsroute maken.
• een bus + meer lantarenpalen.
• een extra herkenningspunt
• een fietspad dat niet langs de weg
gaat
• een goed beginpunt.
• een halte van het openbaar vervoer

• is heel erg goed.

• wat extra bankjes.

• misschien een voetbalveld?
• meer gescheiden (van wegen ect.).

• meer barbecueplaatsen.
• meer sportvoorzieningen.

• niet

• niet

• meer betere ruiterpaden.
• diversiteit

• een halte voor de RandstadRail.
• een halte voor de RandstadRail.
• een parkeerterrein.

• meer verlichting.
• meer verlichting.
• meer afwisseling.

• voorziening zoals sport.
• horeca, dieren, mooi plekken voor
fotografie

• een tramhalte (tussen Voorweg
Laag en Leidschenveen).
• een veilige weg en meer
parkeergelegenheid, hou de weg
overzichtelijk dus let op vergroeiing
zet een flitspaal neer voor te hard
rijden.
• eerder aangeven waar het is.
Ingang duidelijker aangeven;
ingang eventueel meer aan de weg
• er is ruim voldoende
parkeergelegenheid in het park,
vooral bij DWO. Dit hoeft dan ook
niet te worden uitgebreid. Echter
staat dit minder goed aangegeven
voor auto‘s bij het binnenrijden van
het park.
• er moeten meer parkeerplaatsen
komen om ergens te kunnen
parkeren zodat je lekker kan lopen
• fietspaden beter aangeven als je
vanuit Meerzicht komt.
• fietspaden en tram
• geen druk park van maken.
• geen idee.

• geweldig park, misschien wat meer
paden, waardoor je meer
natuurgevoel krijgt als je daarop
loopt.

• wandelroutes omringd met veel
natuur.
• er zijn voldoende activiteiten.

• strakker
• meer tuintafels.

• met Pokémon Go mensen naar het
park leiden. Meer samenwerking
met middelbare scholen om
biologie-praktijkonderzoek te doen
in het park.

• goed onderhoud kost tijd en geld,
maar is wel het mooist

• meer activiteiten organiseren

• klimbos en andere speelactiviteiten
• geen druk park van maken.
• soms een evenement.

• geen probleem
• geen suggesties.

• meer bomen en planten
• geen druk park van maken.
• een plek waar je georganiseerd
sport en spel kan doen.
• goed genoeg
• geen suggesties.

• geen suggesties.

• geen suggesties.

• genoeg.
• gewoon goed.
• goed

• genoeg.
• je kan niet alles zo snel vinden.
• de natuur zijn eigen gang laten
gaan
• goed
• goed
• kan beter
• prachtig
• prima
• goed
• goed
• goed
• goed
• ziet er goed uit en ook de
speelbaarheid is goed.
• goed.
• goed genoeg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed

• goed bereikbaar.
• goed genoeg
• goed te doen.
• goed toegankelijk, maar sommige
fietspaden zijn een beetje aan het
vervallen
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• prima, weinig bankjes.
• goede inrichting

Onderzoek & Statistiek

• ik weet niet veel van de activiteiten.
• meer speeltoestellen, meer
oriëntatiepunten.
• watersportactiviteiten, zoals kanoën
of kajakken.
• genoeg.
• gewoon goed.
• geen mening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen mening.
goed
kan veel beter
superleuk
prima
goed
goed
goed. Maar kan altijd beter
perfect
bowlen en buiten spelen

• niet veel.
• niets toevoegen, daardoor doe je af
aan de natuur daar.
• weet ik niet zo veel van.
• niet van toepassing

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• goed.
• goed.
• goed.

• goed.
• goed.
• goed.
• er mag meer groen om bowling etc. • goed.
heen. Meer kronkelpaadjes om te
verdwalen.
• supermooi.
• te weinig.
• minder fiets- en wandelpaden die
door elkaar lopen, minder asfalt.

• goed.
• goede aansluiting maken met
Balijbos. Auto's minder hard rijden
richting verenigingen in Westerpark.
• goede fietspaden. Maar zeker geen • niks aan doen lekker de natuur de
autowegen.
gang laten gaan.
• goede toegangswegen
• aangeven welke kant op met paden
door het park
• grotere parkeerplaats
• veel water / beekjes
• grotere parkeerplaats.
• meer natuur zoals bloemen.
• het moet echt veiliger worden, ik
• betere paden.
kom er liever niet.
• heel erg mooi maken.
• het is best wel ver weg, als je moet • ja, ik kom daar eerlijk gezegd niet
gaan fietsen. wat op zich niet echt
zo vaak
een probleem is maar als je gaat
bowlen kies je toch voor iets wat
dichtbij ligt
• het is er moeilijk te bereiken met
• prachtig! niks meer aan doen. zorg
het ov
ervoor dat de lege gebieden ook
leeg blijven, ruimte in de natuur is
ook een pracht op zichzelf.
• het is erg afgelegen en donker, ik
• meer dwalende, wandelpaadjes
kom hiernaar graag, alleen ‘s
avonds
• het is goed
• ziet er leuk uit
• Het is goed bereikbaar.
• het kan mooier.
• het is moeilijk te bereiken met de
• kan nog wat ruiger om bijvoorbeeld.
fiets als je in de stad woont ben je
hutten te bouwen
ruim 25 min bezig
• het is moeilijk te vinden want het
park zit vast aan een woonwijk.
• het is niet erg openlijk als je
binnenkomt.
• het is niet zo goed te vinden.
• het is op zich wel toegankelijk maar
je moet weten hoe je bij de ingangen komt
• het is perfect
•

•
•
•
•
•

•

• mooi.
• meer velden, waar gevoetbald kan
worden.
• niks.

• de bomen staan een beetje op een
rijtje
het is wel te bereiken maar het is
• donker en geen uitzicht vanaf de
lastig oriënteren. Zeker voor
kleine heuvels die er zijn, wat toch
fietsers is het lastig te weten waar
zonde is want richting Leidschenje bent. Dat komt mede door het
dam heb je hele mooie velden en
gebrek aan licht door de bomen, de
weilanden (richting de molens)
lange kronkelweg en het feit dat je
al de Voorweg af moet fietsen en
daarna twee keer linksaf moet
slaan om in het park te komen.
het is wel toegankelijk; alleen moet • ik vind dat het mooi is opgebouwd
je wel echt weten waar je moet zijn,
om de plassen heen
anders ga je het niet vinden
het ligt een beetje afgelegen.
• ik verdwaal daar te makkelijk
het ligt naast een drukke weg.
Misschien dit verkeer langzamer
laten rijden.
het park is goed bereikbaar.
• meer natuur zoals meer bomen.
het is relatief ver weg van de
• sommige delen zijn mooi aanbinnenstad.
gelegd. Andere vind ik iets meer
verwaarloosd, waar af en toe een
veldje vol modder voorkomt.
het wegdek is ronduit beroerd,
opnieuw asfalteren?

Onderzoek & Statistiek

• natuurtuin openhouden.

• bankjes
• meer dingen voor kinderen.
• meer bankjes.
• meer sport op de strand Noord Aa.
• ik ben er al heel lang niet meer
geweest dus weet niet zo goed wat
er is veranderd, maar toen ik er
kwam heb ik me altijd heel erg
vermaakt daar
• niemand weet dat er überhaupt
activiteiten worden gehouden in het
park... ik ook niet, misschien wat
meer reclame?
• meer horeca
• geen mening
• meer speeltoestellen.
• misschien kunnen jullie mensen
vragen om bijvoorbeeld kinderen te
leren hoe ze hutten moeten
bouwen
• het mogen wel meer speeltuinen
zijn.
• sporten, bootcamps, yoga.
• meer ruiterpaden.

• wat is er nou beter dan ravotten in
een bos?
• op het bowlingcentrum na is er niet
zo veel te doen, maar dat verwacht
ik ook niet van een park dus wel
voldoende.

• geen mening

• er is daar al veel te doen.

• veel activiteiten voor jong en oud.
Ook is er de ruimte om zelf dingen
in te plannen.
• sportvoorziening
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)
• Het wegdek is van bijzonder
slechte kwaliteit
• Het zou wel beter bereikbaar
mogen zijn want soms kan het
onduidelijk zijn waar je heen moet.
• Houd horeca, kinderspeelgebieden,
etc. iets meer verborgen voor
mensen die er zijn om de natuur te
bekijken. Breid het zo ver mogelijk
uit.
• iets meer kaarten, want je
verdwaalt snel.
• iets minder duur.
• iets schoner zoals hondenpoep.
• ik denk dat de toegankelijkheid per
fiets wel verbeterd kan worden,
bijvoorbeeld door een fietspad aan
te leggen naast de weg, want het
fietspad is nu een erg groot
slingerpad
• ik kom meestal lopend, omdat ik
dichtbij woon. Met de auto kan je
ook goed parkeren bij het bowlingcentrum en anders als je verder
doorrijdt bij de sportverenigingen.
• ik verdwaal altijd dus het moet
duidelijkere paden hebben in het
park en op Google Maps
• ik vind het goed toegankelijk, maar
je raakt snel verdwaald.
• ik vind het redelijk goed.
• ik vind het toegankelijk genoeg
• ingang voor de auto naar het park
via de andere kant.
• is al goed.

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• niet opgeruimd.
• zie eerder antwoord, en gebouwen
& zo goed onderhouden (en
verven).

• meer natuur.

• meer speeltoestellen.
• zwembad.
• geen idee. Daarvoor ken ik het park • ik denk dat dat prima is zoals het
niet goed genoeg
nu is

• hier heb ik niet veel op aan te
merken.

• er ligt veel afval, dat moet worden
opgeruimd.
• heerlijk.
• er zouden meer dichte, beboste
stukken mogen komen
• veel bomen.
• gebied achter de Landenbuurt en
Oranje koepels opschonen en wat
aantrekkelijker maken.

• is een beetje saai daar alleen
natuur, misschien beetje meer
actief maken: leuke banken of
kleine plekken daar bouwen waar je
kan zitten met je vrienden
• is goed
• beetje saai en niet heel groot
• is goed want ik vind dat er ook niet
te veel auto’s mogen rijden

• ook goed

• is goed zoals het is

• de paden tussendoor mogen wel
een onderhoudsbeurt gebruiken
• goed.
• is wel leuk.

• is goed.
• is goed.
• is oké nu!
• is prima
• is prima
• is prima, mag wat dichterbij ovhalte.
• is prima, natuurtuin meer in het
zonlicht zetten.
• is zo al goed.
• kaarten, je verdwaalt er vrij
makkelijk.
• kleine paden breder maken en
bruggetje.
• laat het zo, hierdoor kunnen we
weer een jaar er niet in, ik loop er
elke dag en het is helemaal goed.
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• er is geen schoon zwemwater, of
überhaupt ergens in de stad.
• nog meer dingen die je kan doen
zoals sportclubs of andere leuke
dingen zoals lasergamen

• is oké nu!
• is prima
• mag wat meer bosschages i.p.v.
velden
• prima.

• voor mij n.v.t.

• er is veel te doen.
• ik vind de activiteiten in het park
prima
• stimuleren van activiteiten in park
(sportdagen school, picknickevenementen).
• zo min mogelijk.

• leuke speeltuin, natuurtuin en
schapen
• minder, want er zijn voetbalvelden
en een bowlingbaan maar niet echt
iets voor de oudere jeugd
• zijn prima
• goed.
• je kan er door de natuurtuin,
schapen enz. Dus is wel leuk.
• skeelerbaan.
• is prima
• prima
• prima.

• meer bomen / wild.
• Het park is mooi genoeg.
• n.v.t.
• meer bomen en water.

Onderzoek & Statistiek

• niks, er zit genoeg.
• n.v.t.

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• lantaarnpalen langs weg richting
voetbalvereniging DWO.
Openbaarvervoershalte.
• leukere ingang
• lichten op paden.
• maak een groot bord met de naam
en een pijltje.
• makkelijk naar binnen te lopen.
Vanaf alle kanten voor als je lopend
aankomt, langs de autoweg een
extra pad.
• makkelijk.
• super goed.
• meer aangeven waar het is.
• bijzondere planten en dieren.
Bijvoorbeeld borden of op kaarten.
Horeca. Meer oriëntatiepunten.
• meer aangeven, ingangen park.

• meer gericht op recreatie.

• meer bloemen, open karakter, sport
en spel.
• meer borden voor de fietspaden,
iets minder afgelegen laten lijken.
• meer doorgang.
• meer duidelijkheid het is best een
doolhof.
• meer fietspaden
• meer fietspaden en betere wegen.
• meer gratis speelplekken
sportparkjes.
• meer logische structuur. Bankjes op
de juiste plekken en niet ergens
weggestopt. Betere bewegwijzering
• meer oriëntatiepunten zoals
paaltjes.
• meer OV in de buurt.
• meer parkeergelegenheid en sport
toestellen.
• meer parkeermogelijkheden.

• meer bloemen en bankjes om deze
te kunnen bewonderen.
• minder ingrijpen, minder maaien.

• meer parkeerplaatsen aan de
Meerzicht-kant.
• meer parkeerplekken (beter
zichtbaar).
• meer parkeergelegenheid.

• meer parkeerplaatsen en beter
aangeven waar je dan staat.
• meer parkeerplaatsen en
prullenbakken.
• meer parkeerplaatsen voor fietsen
• meer parkeerplaatsen, duidelijker
aangeven hoe je er (makkelijk) kunt
komen.
• meer parkeerplaatsen.
• meer parkeerplaatsen.
• meer parkeerplekken (verschillende
locaties).
• meer parkeerplekken + betere
bushaltes.
• meer plek voor je fiets.
• meer plek voor rolstoelen
• meer poorten.
• meer verlichting of opener, in het
donker zou ik daar nu niet komen.

• leuke visplekken met diverse vissoorten

• skatebaan uitbreiden, verder het
park in.
• goed.
• meer oriëntatiepunten en
bijzondere plekken. Gemarkeerde
wandel- of fietsroutes. speeltoestellen.
• te weinig, aanschaf inrichting trekt
mensen activiteit.
• meer festivals.
• prima

• meer dieren.
• niks.

• sportgedeelte (free fitness).
• niks.

• sportvelden
• meer planten en dieren.
• het laten.

• sport
• geen suggesties.
• zie eerdere vraag

• meer dieren.
• meer weides.

• meer sportactiviteiten.
• sporttoestellen.

• meer bankjes, prullenbakken.
• meer bbq-plaatsen.

• bijvoorbeeld van die sporttoestellen.
• festival (rasta plas).

• betere paden.

• sporttoestellen.

• meer plekken waar de hond mag
• zijn er activiteiten?
loslopen en als dit niet mag,
duidelijker aangeven waar dit niet
mag. Broedgebieden zijn goed voor
de natuur, maar beperkt het
wandelen met de hond enorm.
• meer visplekken.
• prima.

• niet veel keuze.
• is genoeg te doen

• zwemplas.

• iets meer wandelpaden/fietspaden
• dat er dingen zijn dat je kan
zoeken.

Onderzoek & Statistiek

• plekken om te zwemmen/ bbq /
drinken.

• doolhof, karten, voetbal, rugby.
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)
• meer verlichting.
• meer verschillende
parkeergelegenheden
• meer wegen van buitenaf
• meer wegwijsborden
• meerdere toegangswegen op
zaterdag erg druk door voetbal
(DWO)
• meerdere/ grotere parkeerplaatsen.
Meer borden in de omgeving.
• met de auto toegankelijk houden,
zodat je daar kunt parkeren en dan
het Westerpark in kan.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

• nee, prima aangegeven.
• nee, het is goed bereikbaar, alleen
er zijn wat meer parkeerplaatsen
nodig.
• nee, zou ik niet weten.
• niet alle plek zijn voor rolstoelers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• alles is prima
• meer groen en verlichting

• alles is prima
• parcours door het park

• iets meer verzorgen.

• Vernieuwd speelpark.

• begaanbare paden met voldoende
voorzieningen. Denk hierbij aan
prullenbakken en een aantal
bankjes.
met de fiets.
• het bos
minder paden.
• grotere niet toegankelijke gebieden.
minder saaie buurt/planten,
• meer kleur, meer opvallende
bloemen.
vrolijke kleuren.
minder.
• goed.
misschien borden (op de stoep, niet • meer prullenbakken.
in natuur) naar een uitgang voor
mensen die verdwalen.
misschien minder afgelegen.
• prima.
misschien moeten er niet meerdere
parkeerplaatsen zijn. En moeten
deze niet aan de andere kant van
het park gelegen zijn waardoor men
een groot eind moet omrijden.
moderniseren. Meerdere
• meer onderhoud, meer
parkeerplaatsen.
representatief.
moeilijk. Je moet weten waar het is. • is leuk op zich.

• mooiere paden.
• nee, is al goed!

•

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• meer niet aangetaste natuur.
• is al goed, maar nog wat dieren is
leuk! Op sommige plekken lekker
laten gaan zeg maar.

• de inrichting is goed en duidelijk.

• zo veel mogelijk natuurlijk laten.
• meer bankjes, betere handhaving in
hondenpoep.
niet echt.
• meer bordjes om de richting aan te
geven.
niet heel erg goed.
• is gewoon goed.
niet heel makkelijk te bekijken met • maakt me niet echt uit; zitplaatsen
OV.
zijn wel leuk.
niet per se, maar als je gaat bowlen • vind ik wel oké maar er kan wel een
moeten er misschien nog wat
speciale plek worden gemaakt voor
parkeerplekken.
foto's in de natuur.
niet veel parkeerplekken
• mooi, veel natuur
niet zeker.
• niet zeker.
niet zo ver om te hoeven rijden met • is goed.
de auto.
niks
• kleurrijker
niks, vind ik prima
• weet ik niet
niks.
• niks.
Nog wat beter aangeven met
• is goed zo.
verkeersboorden.
Nou de toegankelijk en
• Er mogen iets minder bomen zodat
bereikbaarheid is op zich wel oké.
het niet al te eng is om s‘ avonds
daar te fietsen.
onbereikbaar OV.
openbaarvervoer zoals bus.
OV beter.
• prima.
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• Speciaal stukje voor honden, zodat
er niet overal hondenpoep ligt bij
andere stukken.
• bowlen
•
• meer voor de hele familie.
• goed.
• wandeltochten en foto excursies.
• prima.

• meer activiteiten. Langere
openingstijden.
• vooral voor kinderen - bowlen eten - ect.
• doe ik niet echt aan mee.
• nog een route zoals die er nu is! En
die ook meer promoten, ik heb
deze route 3 maanden geleden pas
voor het eerst gelopen met mijn
vriendin en ik kende het niet, maar
het was erg leuk!
• weet ik niet.
• mij maken activiteiten niet uit.
• niet echt.
• prima.
• prima.
• Vind ik wel oké.
• is ook goed
• niet zeker.
•
•
•
•

niks
genoeg activiteit naar mijn mening
een open survivalpark.
meer hondenveldjes. Meer voetbalveldjes.
• bowlingpark en speeltuin zijn
gewoon goed
• meer zwemmogelijkheden.
• speeltoestellen.
• meer horeca.

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)
• overzichtelijker, de weg is moeilijk
te vinden.
• parkeergelegenheid.
• parkeerplaats buiten het park,
minder geasfalteerde wegen in het
park.
• parkeerplaatsen? ligt nu nogal
verstopt
• prima
• prima
• prima
•
•
•
•
•
•

prima
prima
prima zoals het nu is
prima.
prima.
prima.

• RandstadRail halte vlakbij ingang
park.
• richtingsborden op wegen

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• minder golfterrein.
• prima, wellicht horeca
• misschien meer losloopgebieden
voor honden
• misschien wat wilder. Meer natuur,
minder gericht op de mensen
• veel natuur, smalle verharde
fietspaden
•
•
•
•
•

prima
iets meer prullenbakken
goed.
meer sportactiviteiten.
niet afzetten voor
boogschietvereniging, dit is
gevaarlijk voor het uitlaten van de
hond.
• meer zit plekken.
• zo veel mogelijk door natuur zelf
ingericht dus niet zomaar kappen
en paden door de bomen wat net
wat krapper maar te doen is

• routes af en toe onduidelijk.
• routes beter aangeven
• RandstadRail afronden richting Van • Natuurtuin opknappen + uitbreiden.
Tuyllpark.
• ruimere parkeerplekken maken.
• ik vind het Westerpark een beetje
leeg, het aanplanten van nieuwe
bomen zou het park goed doen.
• soms wel moeilijk te vinden.
• ja is prima
misschien extra bordje ofzo
• met de auto is er maar één
• mooi
toegankelijke ingang.
• te ver
• te veel bomen
• toegankelijk- en bereikbaarheid is
• vroeger waren er op een bepaald
goed.
grasveld schapen die aan het
grazen waren. De afgelopen jaren
heb ik deze dieren niet meer
gezien. Misschien is het leuk om
deze dieren weer op het grasveld te
laten grazen.
• toegankelijkheid is goed. Alleen als • inrichting is goed
er veel regen is gevallen dan zijn
stukken van de ruiterpaden
weggeslagen. Liever minder
kruispunten met ander verkeer
• toegankelijkheid is prima
• ziet er goed uit en wordt goed
onderhouden
• toegankelijkheid vind ik minder
• een meer ‘open‘ gebied. Het park is
goed. Het is een donker park en ik
nu erg donker en niet erg prettig om
voel mij er niet veilig om alleen rond
naar toe te gaan.
te lopen.
• tramstation.
• niet veranderen.
• veel toegankelijker maken. Ik vind
• meer bloemen
dit een groot en onoverzichtelijk
park met te weinig (natuurlijke)
verlichting
• veel wandelpaden.
• veiligheidscamera's.
• ver weg maar goed te bereiken via
fietspaden
• verbeterpuntjes.

• minder golfterrein, meer
mogelijkheden.

• mooie dieren en planten en mooie
plekjes waar je kan zitten.
• niet te erg kort gehouden: een
beetje ruig

Onderzoek & Statistiek

• prima
• prima
• zo min mogelijk
•
•
•
•
•

uitbreiding ruiterpaden
prima
prima zoals het nu is
kan iets meer.
sportactiviteiten.

• voetbal- / sportveld.
• een open veld met goaltjes en
trainingsspullen
• meer ligweides.
• meer gezellige horecatentjes /
koffiebarretjes (kleinschalig).
• meer activiteiten zou leuk zijn, denk
bijvoorbeeld aan excursies met
boswachters.
• je hebt bowlingbaan en zon big ass
speeltuin dus dat is wel top
• weinig
• te weinig openbare activiteiten
• meer sporttoestellen.

• er zijn genoeg activiteiten in het
park

• ik gebruik vooral wandelpaden en
die zijn goed
• nee, er zijn voldoende activiteiten

• niet veranderen.
• er zijn veel hangjongeren in het
Westerpark, dit is de reden dat ik
hier liever niet kom. Wat meer
toezicht zou misschien kunnen
helpen
• sportactiviteiten en leuke
speeltuinen.
• redelijk georganiseerd
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)

• verschillende ingangen.
• vind ik het al wel goed zo.

• prima.
• Nou ja naar mijn mening mag het
altijd groter (maar dan zal ik
eigenlijk naar Amerika moeten
gaan).
• Scooters verbieden en zorgen dat
er meer wilde dieren zijn.
• Vind ik ook goed.

• vind ik prima zo.
• vind ik prima.
• vetpaden zijn op de meeste
plekken slecht en er lopen heel veel
voetgangers op het fietspad.
• voor fietsen kan het beter.
• wat betere fietspaden
• weet ik niet
• weet niet
• weet niet.
• Weinig parkeerplaatsen.
• wel goed bereikbaar

• zo laten.

• is goed genoeg zo.

• is goed.

• natuurtuin: daar kom ik wel vaker
en DWO: top.
• is goed.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

prima.
prima
weet ik niet
wel oké
meer voor tieners.

• slecht ingericht, nauwelijks
duidelijke paden en onduidelijk
waar die uitkomen, makkelijk om te
verdwalen
• de natuur de natuur laten.
• beetje ruig houden voor dieren.
• beter onderhouden.
• dat de bomen niet omvallen.
• de insecten daar weghalen
• de natuur is nu een beetje disjunct.
er is een stuk natuur. Dan moet je
langs huizen of horeca o.i.d. om
naar de andere kant te komen
• ecologisch genoeg.
• een aangelegd tuinstuk met mooie
planten.
• een plek voor "wilde" dieren.
• goed
• goed dus niks te verbeteren.
• goed zoals het is
• het bos is heel onduidelijk.
• het is wat te donker en de paden
zijn te slecht.
• het zou leuk zijn als er wat nieuwe
toestellen komen in het park
• het zou leuk zijn als jullie paden
maken met bijvoorbeeld blauwe
groene en gele routes.
• hondenparkjes i.v.m. loslopende
honden op fietspad.
• iets meer ruige natuur.
• ik hou van diversiteit van planten,
en dan bepaalde plekken die erg
ruig zijn maak ook geordende
plantsoenen.
• kleurrijker (in de lente + zomer).
• meer bankjes
• meer bankjes met uitzicht op water,
meer prullenbakken en misschien
een klein cafétje.
• meer bankjes, prullenbakken.
• meer bomen en natuurlijke paden.
• meer bomen, minder grasvelden.
• meer bomen/gevoel van bos.
• meer bos, het liefst zonder paden
zodat je lekker kan verdwalen.
• meer bos.
• meer bruggen over het water.
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• meer evenementen.
• vind ik zo ook wel goed, het zijn
ook leuke activiteiten!

Onderzoek & Statistiek

het is ruimtelijk.
prima
meer voor oudere kinderen
beetje weinig
weet niet.

• een paar sportverenigingen en het
bowlingcentrum is oké

• genoeg te doen.

• goed
• goed die ene speeltuin is genoeg
maar mis nog een georganiseerd
spel ofzo.
• er zijn genoeg activiteiten te doen

• sporttoestellen.
• misschien leren fotograferen met
behulp van dit park.
• misschien bepaalde informatie
plekken met iets van workshops als
invulling van het park.

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)
• meer de natuur zijn gang laten
gaan, aanleggen natuurlijke pad
(geen asfalt).
• meer dieren.
• meer doe dingen
• meer grasvelden
• meer groen, planten, struiken
bomen.
• meer horeca en aantrekkelijke
zitgelegeheden
• meer kleine paadjes.
• meer kleur.
• meer lampen want het is donker
• meer mooie bloemen.
• meer natuur.
• meer open vlaktes voor barbecues
en picknicks
• meer paardenpaden.
• meer paden.
• meer planten en begroeiing.
• meer plekken om te recreëren niet
alleen maar gras en bomen.
• meer plekken waar je met je hond
los mag lopen zou fijn zijn
• meer slingerende wandelroutes.
• meer sparrenbomen.
• meer variatie in bloemen/planten.
Grote tuin waar mensen kunnen
wandelen met verlichting, mooie
bloemen etc.
• meer verlichting.
• meer verlichting.
• meer verschillende dieren(daar
kunnen jullie ook niets mee)
• meer voor kleine kindjes.
• meer wandelpaden, minder asfalt.
• meer water.
• meer gras
• misschien de snackbar in het
midden zetten zo dat het gelijk is
met de loopafstanden en je nog
steeds overzicht hebt. […….]
en het dan overzichtelijker is wie er
in de rij staat voor de snackbar en
wie er binnenkomen.
• mooi.
• nee!
• niet alle paden hoeven van asfalt.
• niet te veel onzinnige meuk.
• niet te veel mee bemoeien.
onderhoud nu laat de natuur mooi
zijn eigen gang gaan
• picknicktafels, speeltuinen.
• ruige natuur
• ruigs, avontuurlijker.
• schonere toestellen, boten weer
gebruiken.
• sommige gedeeltes zijn zwaar vervuild, ik mis soms een gemeenteambtenaar die de natuur en paden
onderhoudt.
• speeltuin.
• tussendoor wat meer
voorzieningen.
• voldoende prullenbakken
• wat knusser, minder hondenpoep
d.m.v. bijvoorbeeld prullenbak.

Onderzoek & Statistiek

• meer speeltoestellen.
• prima zoals 't is.

• meer activiteiten voor jongeren.

• een hangplek in de vorm van een
gezellige tuin waarin je de buurt
niet tot last bent + overkapping
(winter).
• meer zitplekken.
• dat mag duidelijker (ik woon
ernaast). ik weet er niets van
• voetbalvelden beter verzorgen /
honden toegankelijkheid.
• klimmen boven water
• er zijn leuke activiteiten. maar
misschien de spullen updaten

• leuk.
• deze zijn er genoeg, vind ik.
• betere aankondiging, nu kom je er
vaak achteraf pas achter

• meer gezamenlijke activiteit,
muziek, kinderen kunnen dan
samen spelen.
• er zijn voldoende activiteiten,
voetbal die ik mis. wederom
voldoende prullenbakken.
• Ook voor oudere kinderen.
• skeelerbaan
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (12 t/m 23 jaar)

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(12 t/m 23 jaar)
park (12 t/m 23 jaar)
• ziet er allemaal hetzelfde uit, je
weet nooit waar je bent
• zo laten.
• zwemvijver met strandje.

einde V-3
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• zwemvijver met strandje.
• een speeltuin met een schommel
zou leuk zijnen speeltoestellen die
je met je hond kan doen
• er is genoeg te doen.
• eten etc.
• fitnessapparatuur.
• geen activiteiten, heerlijk om rustig
daar te kunnen wandelen
• geen, gewoon zo laten/geen
evenementen.
• genoeg te doen.
• gratis speelplaats voor kinderen.
• het worden er veel dieren
• ik heb er wel eens een fotoshoot
met mijn vriendinnen, dus meer
plekjes voor die dingen.
• ik kom er niet vaak meer maar
misschien iets betere trampolines.
• ik zou speeltoestellen neer zetten
voor de kinderen, zodat ze meer
naar buiten gaan
• lasergamen
• meer buitensporten: Basketbal,
volleybal.
• meer speeltoestellen.
• meer speelvelden/ voetbal velden.
• meer sport dingen.
• meer sport/spel mogelijkheden.
• meer verandering
• meer voor oudere kinderen, als
voetbalvelden of grotere ruimtes
voor langere kinderen.
• meer vuurplaatsen.
• meer, leukere activiteiten.
• minder, meer natuur!
• misschien glijbanen, zwembad,
wateractiviteiten.
• misschien sport- / speeltoestellen?
• nee, ik kom daar nooit.
• nog meer klimactiviteiten.
• openbare speeltuin, hondenpark
• plaatsen waar een kampvuurtje
maakt mag worden.
• saai, het mag wel meer kleur
hebben
• schommels, kleine tokkelbaan.
• skate- / fietsbaan.
• skateboardbaan
• speeltoestellen.
• speeltuin
• sportmogelijkheden en meer
recreatie
• sporttoestellen gebaseerd op
lichaamsgewicht
• voetbalveldjes
• voetbaldoeltjes neem ik aan.
• weinig
• zo laten.
• zwemvijver met strand.

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

V-4

suggesties (door 18 jaar en ouder) voor verbetering van het Westerpark
NB: naast elkaar geplaatste suggesties zijn door één respondent gedaan.

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• (betere) toegankelijkheid van de
prachtige natuurtuin voor minder
validen
• aangeven als een pad doodlopend
is. Fietsen en wandelen scheiden /
hond meer vrij lopen.
• Aangeven route Westerpark vanaf
Meerzichtlaan en Voorweg;
bewegwijzering.

• geen suggesties, is prima zo

• liever niet te veel sport en drukte

• paden verbeteren, picknickbanken
+ prullenbak, vrije speelplaats met
toestellen, natuur, bijzondere
planten, kruidentuin.
• meer wilde natuur en groot wild

• wandelroutes.

• is goed zo.

• zijn er al genoeg.

• afgelegen en gevaarlijke stukjes
voor vrouwen alleen overzichtelijker
maken
• auto's en brommers weren.
• begaanbaarheid parken, scheuren
in asfalt wegwerken.
• bereikbaarheid met de fiets
• beter aangegeven van parkeerplaatsen, genoeg ruimte
• beter aangeven parkeerplaatsen.
• beter bereikbaar maken voor auto's
vanaf wijk Meerzicht.
• beter de parkeervoorzieningen
aangeven.
• betere toegankelijkheid voor auto
(parkeerplaats)
• betere bewegwijzering m.n. naar
bruggen/ shortcuts.
• betere bewegwijzering.
• betere borden plaatsen/ het "op de
kaart" zetten.
• betere oriëntatie
• betere paden.
• betere parkeergelegenheden.
• betere parkeermogelijkheden die
veilig zijn.
• betere parkeerplaatsen.
• betere parkeervoorzieningen
Zonnenberg.
• betere routeaansluitingen /
fietsknooppunten.
• bewegwijzering.
• bordjes of markeringen op de grond
vanaf station Voorweg naar
Westerpark
• bruggen: niet zo'n laag bitumen op
de planken, niet fijn met fietsen.
• busdienst.
• dat is prima, al is het bij de
bowlingbaan in het weekend dikke
ellende.
• dat weet ik niet. Ik vind de
fietspaden niet echt logisch.
• de entrees iets opvallender maken,
men rijdt er makkelijk voorbij!
• de natuurtuin heeft onderhoud
nodig.
• de paden goed onderhouden.

• a.u.b. niet en bewaar de rust

• veel groen en wandelpaden
• meer bomen, hoog
• beter onderhoud paden.
• niks.

• niks.

• dieren (aaibaar)

• picknickmogelijkheid (banken)
• zon, zit- en ligweide

• meer verlaagde ligweiden (maaien). • zit- / barbecue- /
picknickmogelijkheden.
• misschien duidelijkere paden /
paden die anders lopen dan
standaard rechte lijn.
• goed dat verschillende paden niet
recht lopen ( nadeel van het
Balijbos)
• wat meer naaldbomen.
• betere ruiterpaden, bruggen en
paden vernieuwen.
• voldoende.

• misschien meer met natuur doen /
landenboerderij?

• er is voldoende.

• misschien een speelplek
(schommel etc.).

• kinder-natuurspeelplek.

• wegdek schoonhouden, te veel
bladeren.
• op zich prima, leuke paden, soms is
het wel iets te steriel
• niets

• niets

• geen commentaar.

• jeu-de-boulesbanen en midgetgolf
uitbreiden.

Onderzoek & Statistiek
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )
• de paden zodanig maken dat
mensen met een rolstoel of
scootmobiel zich goed kunnen
voortbewegen
• de wandelpaden beter
onderhouden (snoeiwerk).
• dit is prima, misschien wat
snelheidsbeperkingen
• duidelijke borden.
• duidelijke en logische afbakening
hondenlosloopgebied
• duidelijke scheiding tussen
wandelpad en fietspad.
• duidelijke verkeersborden,
verwijsborden.
• duidelijke wandelroutes met
hoelang het rondje is.
• duidelijker aanrijroute /
parkeermogelijkheden via de
bowling:

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )
• goede viswaters met goede
steigers

• het is wat saai. Neem een
voorbeeld aan het Bentwoud!
• beetje ruig.

• prima

• genoeg variatie.

• Genoeg activiteiten.

• vergeleken met 40 jaar terug (prille
begin) erg rommelig aandoend

• zorgen voor kwalitatieve voorzieningen: nog onlangs willen
roeien, maar ervan afgezien, de
boten leken ook 40 jaar oud en
klant moest eerst water hozen uit
de boot: activiteiten prima maar
alleen als ze kwalitatief uitnodigend
zijn.
• misschien iets uitbreiden.

• duurzaamheid doet het altijd goed.
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• maak het wild, daar houden
kinderen van.
DWO is drama om te bereiken, de • het stuk natuurtuin is mooi, de open •
laatste keer dat ik er was kon ik ook
stukken zijn soms wel heel
niet echt routes ontdekken met de
uitgestrekt.
fiets.
een gemarkeerde rondwandeling
• Honden en hun bazen weren uit het •
van NS Zoetermeer via Westerpark
park, die vallen hardlopers aan.
naar Buytenpark, terug naar
Westerpark, naar Balij en terug
naar NS Zoetermeer. En een
wandeling idem dito, maar van
Buytenpark via de vliet naar Leiden
NS.
een halte voor de RandstadRail.
• meer verlichting op de weg naar het
sportveld DWO.
een kaart met vooral bepaalde
•
fiets/wandelroutes.
er is een goede aanrijroute. Zouden
wat meer parkeerplaatsen kunnen
komen.
er is geen parkeergelegenheid, ook • meer klein paadjes dwars door
•
niet voor bewoners dus als er nog
groen.
meer mensen komen ... aan
achterzijde wellicht parkeerplekken
maken en dit aangeven.
er leiden indirecte wegen / paden
• meer tafels en zitmogelijkheden
•
naar toe.
plaatsen.
er zijn veel parkeerplaatsen, maar
die lijken wat achteraf te liggen. Dit
geeft soms een onveilig gevoel.
eventueel bereikbaar met
• de natuur zijn gang laten gaan.
RandstadRail. Hoef je minder
auto's te dulden.
Extra ingang, parkeermogelijk• ruiger, meer spannende paadjes.
•
heden voor auto en fiets, betere
bewegwijzering.
Extra Ontsluitingsweg voor voetbal • meer wilde natuur
•
en golf

• fietspaden verbeteren.
• fietspaden verbeteren.
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• veel vogels. Geen menselijke
activiteiten.

• sommige stukken zijn erg donker
en stil.
• speeltuin gratis maken en
moderniseren. Meer dieren voor
kinderen leren.

Onderzoek & Statistiek

de speeltuin is erg leuk!

meer sportactiviteiten.

een zwemvijver / meer / bad.

een trainingsparcours op natuurlijke
wijze. Een speelplek op natuurlijke
wijze.

sport en spel creëren (met weinig).

uitbreiding heemtuin.

minder autoverkeer op de drukke
weg naar voetbalvelden, er wordt
daar te hard gereden

• festival?

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• gangbare paden.

• mag wat meer open en paaltjes met
richting.
• prima zo
• geen bijzondere suggesties
• misschien wat overzichtelijker?
• geen mening.

•
•
•
•

geen: we lopen het park zo binnen.
geen bijzondere suggesties
geen idee.
geen mening.

• geen probleem mee als fietser
• geen suggestie: is op orde
• geen suggesties
• geen, ben tevreden

• geen behoefte aan verandering
• ik vind het eigenlijk prima zoals het
is
• geen, ben tevreden

• geen, deze zijn goed.

• meer onverharde paden.

• geen, het is prima.

• groen houden + speeltoestellen
voor kinderen.
• geen, afwisseling van bos, weides
en water
• goed
• goed
• goed
• goed
• oké

• geen, park van vele zijden goed
bereikbaar
• goed
• goed
• goed
• goed
• goed

• goed bereikbaar met duurzame
vervoermiddelen.
• goed bereikbaar.
• goed geasfalteerde paden
• goed te berijden paden met de
scootmobiel a.u.b.
• goed te doen
• goed.

•
•
•
•

goed.
goed.
goed.
goed.

• goed.
• goede fietspaden.
• gratis speeltuintje(s), niet zo veel
groen.
• grotere parkeerplaats bij Zalm
Buitenpret
• het is te ver, niet op fietsafstand.
geen bussen vanuit Seghwaert
• het is toch goed zo.
• het is voor mij goed te bereiken.
• het moet meer overzichtelijk zijn.

• mooi, afwisselend, hoog / laag
groen, heuvels, dicht bebost, open
velden, schapen.
• vind het prima zo.
• mooie afwisseling van planten,
bloemen en bomen
• is oké
• wandelroutes

•
•
•
•

geen behoefte
geen bijzondere suggesties
geen idee.
het moet wel een park blijven, geen
BBQ-plek.
• speeltuin belangrijk
• voor ons persoonlijk geen punt
• avontuurlijke speeltoestellen voor
kinderen, zoals in het Balijbos.
• geen, deze zijn voldoende
aanwezig.
• geen activiteiten, houd de rust.

•
•
•
•
•

gaat wel oké
geen idee...
goed
voldoende
te veel mensen die honden uitlaten,
ook niet aan de lijn. Mijn zoon was
zelfs een keer gebeten door de
hond. Dat vind ik niet fijn en niet
veilig. Hondenpoep is ook een
aandachtspunt. Het geldt niet allen
voor de parken, maar overal in
Zoetermeer
• natuurtuin is prachtig, verder lekker
de natuur zijn gang laten gaan en
niet vercommercialiseren.
• weet niet.
• excursies ook voor mensen die
minder mobiel zijn.
• hoeft niet. ik wandel om tot rust te
komen

• de omgeving van Buitenpark /
SnowWorld is te kaal, vooral de
skibaan aan de achterkant. Kan dat
niet met groen opgevuld worden?
• goed.
• goed.
• houden zoals het is.
• geen behoefte aan.
• tevreden.
• geen belangstelling.
• voortzetten van meer variatie in
boomsoorten.
• goed.
• nog meer groen, bloemen voor de
bijen en vlinders.
• meer kleur / bloemen
• het voelt helemaal niet als een bos,
voornamelijk grasveld en paden.
• geen mening.
• meer verlichting.

Onderzoek & Statistiek

• meer horeca!
• betere speeltoestellen.
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• het park is goed te bereiken met de • mooi en volle natuur, fijne plek om
auto of de fiets, te paard is het
te zijn.
minder goed te bereiken. Het is
vanaf de Meer- en Geerweg een
lang stuk stappen langs ander
verkeer, wat vaak voor gevaarlijke
situaties zorgt omdat fietsers en
automobilisten niet goed weten hoe
je langs een paard rijdt.
• Hier en daar zijn paden nogal
• veel van de visstekjes die ik had
dichtgegroeid dit vind ik jammer.
liggen op dit moment vol met
waterplanten waardoor je steeds
knopen in je lijn krijgt
• iets meer bewegwijzering
• iets meer parkeerplaatsen
• meer omgevallen bomen, takken,
rottende boomresten en dergelijke
• ik raak altijd de weg kwijt. Betere
bewegwijzering.
• ik vind het prima.
• ik vind het wel oké zo.
• ik vind het wel goed zo.
• ik vind het Westerpark prima,
besteed liever geld aan het Balij dat
gaat ten onder omdat Staatsbosbeheer niets doet.
• in het Westerpark is het makkelijk
• sommige delen van het park zijn
verdwalen, iets meer herkenningsdonker en kunnen daardoor
punten zouden wenselijk zijn.
onaangenaam voelen.
• is aan de gemeente.
• is al goed bereikbaar.
• de natuur is prachtig.
• is al goed, maar misschien een
• goed.
extra parkeermogelijkheid aan de
bebouwde zijde.
• is al goed.
• ziet er al prima uit.
• is al heel toegankelijk.
• natuurlijk mogelijk.
• is goed
• is goed
• is goed
• goede bescherming en aantrekken
diverse diersoorten. Streef naar
gezonde populaties
• is goed
• is goed
• is goed te bereiken.
• veel omgevallen bomen en losse
takken, dus iets opgeruimder.
• is goed, misschien in de wijken,
• het Westerpark heeft heel veel
naast dit park duidelijkere
zaken: Natuurtuin, speeltuin, golfwegwijzers.
en voetbalvelden, bowling. Het is
m.i. goed ingericht, wellicht veiliger
maken.
• is goed.
• is goed
• is goed.
• is goed.
• is oké
• minder rechte paden en meer
scheiding fiets- en wandelpaden
• is prima
• is prima.
• is prima.
• is prima.
• is prima.
• is prima.
• is uitstekend.
• geen bomen meer kappen!
• is via één weg toegankelijk.
Mogelijk dit uitbreiden.
• je kan er verdwalen als je het park • is al prima. Misschien de fietspaden
niet goed kent. Wij hebben wel
iets meer afscheiden van de
eens mensen moeten helpen.
voetpaden. Dit i.v.m. uitlaten
honden.
• ligt afgelegen, betere verlichting en
betere toegang wat betreft vervoer.
• m.i. voldoende.
• zo laten.
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• daarvan ben ik niet op de hoogte.

• niks

• hoeft niet méér te worden.
• ik vind het wel goed zo.

• het is er heerlijk rustig, graag zo
houden.
• met meer activiteiten.

• is goed
• rustig houden. Laat de natuur juist
hier zijn gang gaan
• weet niet
• er zijn behoorlijk veel activiteiten,
m.i. voldoende.

• geen idee.
• is oké
• hoeft niet zo nodig.
• is prima.
• niets veranderen.

• is voldoende.

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• Maak duidelijk herkenbare
ingangen

• kleinere plekken bos met op korte
• niet te veel activiteiten. Je gaat er
afstand open plekken. Daardoor
naar toe voor je rust en de natuur
meer afwisseling van landschap
zonder 20 minuten te hoeven
lopen. Meer bankjes op zonnige
plekken. Over dit laatste moet beter
worden nagedacht.
• gaat de goede kant op maar is te
• meer avontuurpaden voor de kids,
vlak voor mijn idee, ook zou ik
denk aan vlot door middel van touw
graag zien dat de kassen uit het
naar de overkant trekken. houten
oog verdwijnt in de balij bos.
klimtoestellen en een slingertouw

• Maak gebruik van de ANWB
paddenstoelen wegwijzers, routes
met cijfer is te onduidelijk
• Maak paden en bruggen ook
rolstoel/scootmobiel toegankelijk.
En genoeg bankjes voor ouderen
en mindervaliden.
• Mag beter, moeilijk met OV.
• Makkelijk bereikbaar - dus geen.
• Makkelijker toegankelijk vanuit
Rokkeveen zou wel fijn zijn
• meer bankjes.
• meer bordjes die het aangeven en
de bekendheid van het park
vergroten.
• meer en beter aangewezen parkeer
plekken.
• meer fietspaden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer honden uitlaatplekken.
meer ingangen.
meer kruipdoor/ sluipdoorpaadjes.
meer licht langs de route.
meer losloop gebieden.
meer mogelijkheden om te zitten.
meer oriëntatiepunten.
meer paaltjes/bordjes met
informatie.
meer paden die beter toegankelijk
zijn voor rolstoel
meer parkeer gelegenheid vooral
bij de bowling
meer parkeergelegenheid
meer parkeergelegenheid bij
bowling.
meer parkeergelegenheid.

• meer parkeergelegenheid.
• meer parkeerplaatsen
• meer parkeerplaatsen aan de rand
• meer parkeerplaatsen en voor
mindervaliden.
• meer parkeerplaatsen nodig.
•
•
•
•

• betere speelvoorziening kids.
• Vind alles goed zo.
• meer oriëntatieborden.
• meer dieren, horeca (niet te veel).

• ook hier tevreden over.

• grote velden met banken.

• sportactiviteiten en wandeltochten
organiseren, speeltoestellen
neerzetten.
• horeca, speeltuin.

• theehuis en dennenbos en
Bloesembomendeel.

• elders bij theehuis (bijvoorbeeld)
kinderspeelhoek.

• gemarkeerde wandel/fietsroutes.
• begaanbare paden.
• meer dieren.

• boerenmarkt / schapenscheren /
vogels spotten.

• meer horeca?
• minder geluidsoverlast v.d.
snelweg.
• sommige paden zijn zo begroeid
dat je er met een kinderwagen niet
meer door kunt
• m eer op z’n beloop laten

• speelweide.
• zo houden, anders wordt het er
druk
• minimaliseren

• meer aangelegde voetpaden, meer
zitbanken en prullenbakken.

meer parkeerplaatsen.
meer parkeerplaatsen.
meer parkeerplekken
meer parkeerplekken aan de
zijkant.
• meer parkeerplekken.
• meer parkeerruimte aan de zijkant

• meer wilde planten.
• een hondenhok.
• meer groen, meer dichte bossen

• meer parkeerruimte.
• meer parkeervoorzieningen.
• meer reclame voor maken; meer
open toegang, het is nu zo‘n route
die je moet kennen

• speel- / sporttoestellen.
• speeltoestellen voor (kleine)
kinderen

• wat gevarieerder.

• sport en spel, bankjes, mooie
natuur
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• meer verschillende boomsoorten,
één gebied met kruiden en
bloemen, speciaal voor insecten,
met name bijen, hommels en
vlinders. Misschien een halte van
RandstadRail, of een centrale
busstop in of naast het Westerpark.
• meer zit- en rustplekken
• bredere wandelpaden in de buurt
van water
• meerdere duidelijke ingangen
• honden-uitlaatgebied creëren.
creëren met parkeerterrein +
fietsenstalling.
• meerdere parkeerplaatsen rondom • meer losloopgebieden voor
het park zodat niet iedereen bij de
honden.
bowlingbaan of DWO parkeert.
• met veel regen zijn paden
onbegaanbaar.
• mogelijkheid om door park te
fietsen zonder te verdwalen
• mooie fietspaden
• nee goed bereikbaar.
• nee, ik wil er rustig kunnen
wandelen.
• nee, is goed toegankelijk
• nee, is goed.
• nee, met de fiets uit Rokkeveen
goed bereikbaar over fietsbrug
• nee, prima zo

• nee. prima zo.
• net als in de Balij een speelbos.

• niet goed bereikbaar zonder auto.
• niets aan doen, zonde van het geld
• niks aan doen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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niks aan veranderen
onderhoud aan paden.
onderhoud van houten bruggen.
onderhouden van groen en paden.
op drukke momenten meer
mogelijkheden om te parkeren.
openbaar vervoerhalte lightrail!
opener maken, best verstopt.
overzichtelijke wegsituatie bij
ingang: gevaarlijke situaties met
fietsverkeer van meerdere kanten.
overzichtelijke en beter verlichte
paden / wegen.
paden beter onderhouden/
schoonhouden.
parkeergelegenheid
parkeergelegenheid.
parkeergelegenheid / fietsenstalling
parkeermogelijkheden vind ik
matig, bijvoorbeeld bij zalm
buitenpret

• prima.

• het is goed dat de bomen blijven
liggen. Laat de natuur zijn gang
gaan!
• nee, ik wil er rustig kunnen
wandelen.
• niets aan doen

• ik denk dat jonge kinderen in het
basisonderwijs meer mogelijkheden
moeten krijgen om van school uit
meer lessen, excursies en
wandelingen in de natuur te doen.
dit vergroot hun kennis, liefde en
respect voor de natuur(parken).
• speurtochten in de vakanties en
geselecteerde weekeinden

• nee, de natuur lekker zijn gang
laten gaan en wellicht wat
activiteiten rondom de bowlingbaan, verder lekker de rust daar
houden!
• 't is een beetje vergane glorie.
Bowlingcentrum enz. Meer voor
gezinnen met jongere kinderen.

• geen mening.
• nee, ik wil er rustig kunnen
wandelen.
• hoe minder hoe beter

• afwisseling handhaven
• oversteek wandel- en fietspaden.
• prima. leuk met de bootjes en de
de nu vaak elektrische fietsen gaan
speeltuin.
veel te hard, zodat je ze niet ziet
aankomen. Er lopen honden los en
spelende kinderen. Zeer gevaarlijk.
• heel mooi. Bewaren wat er is.
• DWO-complex is aan renovatie toe.
• mag minder gestileerd.
• vooral geen / niet méér activiteiten,
ik kom er voor rust / natuur en aan
mijn kinderen dat te leren
waarderen.
• veel meer bomen en struiken.
Wandelpaden zonder verkeer en
banken.
• niets aan doen, zonde van het geld
kom er trouwens nooit iemand
tegen
• niks aan doen!
• vooral de ruiterpaden goed blijven
onderhouden!
• niet te netjes maken.
• geen extra voorzieningen
• geen aanpassing.
• geen veranderingen.
• minder aangelegd.
• ordenen, meer kleur.

• meer speelgelegenheden.

• opknappen / opfrissen.

• te weinig.

• meer dieren
• meer begroeiing / bos
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• natuurspeeltuin.
• (natuur-) speeltuin, klimbos

deelrapport parken, groen en recreatiegebieden

suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• parkeerplaats verbeteren
• parkeerplaatsen bij Bisschopsberg
verharden / uitbreiden

• niets aan veranderen

• duidelijk aangeven wat wandelpaden / fietspaden zijn en
handhaven: Niet aangeven
"voetpad" en daaronder zetten
"fietsen toegestaan"

• parkeerplaatsen / -voorziening.
• meer bomen!
• parkeerplekken. Ingang meerdere
• stukken natuur laten gaan.
• zo min mogelijk. De natuur laten
kanten grasveld dat onderhouden is
gaan. Eén plek om gezellig met
om te sporten recreatief (DWO
gezinnen (gratis) samen te komen.
bezet in weekend).
• parkeren is beperkt mogelijk vanuit • wat ruimere / bredere paden in
• zo min mogelijk georganiseerde
Meerzicht
betere staat. schelpenpaden zijn
activiteiten. Het bezoeken van een
vaak slecht, zeker in natte perioden
park doe je omdat je rust zoekt in
de natuur. Voor activiteiten zijn er
evenementen terreinen of
anderszins
• persoonlijk vind ik dit het beste park • idem.
• idem.
qua onderhoud en voorzieningen /
horeca, zou meer richten op
bijvoorbeeld Balijbos.
• prima
• prima
• weet niet
• prima
• meer bos, Japanse tuin, meer
• wat mij betreft niet nodig
bloeiende struiken. Moet elk
seizoen aantrekkelijk zijn.
• prima bereikbaar.
• minder voetbal, regelmatig overlast
van muziek van DWO.
• prima te bereiken.
• betere horeca gelegenheid.
• prima zoals het nu is
• bbq-plaatsen
• prima.
• leuk.
• prima.
• prima.
• prima.
• ruiters / wegoversteken beveiligen • meer gedifferentieerd mooi beheer. • in de omgeving van parkeer(schrikhek).
plaatsen: gras kort maaien en
eventueel barbecueplaats maken.
• schoonmaken.
• snoeien kan beter en honden aan
• aansluitingen bij bruggen beter
de lijn (borden)! plat.
asfalteren!
• stopt er een bus voor de deur? ik
• prima: ik vermaak me daar goed:
ga eigenlijk op de fiets.
mooie plekjes in bos of aan het
water
• Te veel loslopende honden, is
• alles is mogelijk, speeltoestellen.
• is misschien wel leuk.
soms een ramp als je met kinderen
bent.
• tevreden
• tevreden
• toegankelijkheid kan misschien wat
• weinig activiteiten is goed. Park
beter
behouden voor de natuur
• toegankelijkheid met de auto is
• te eentonig. Alleen maar hoge
• geen mening
prima.
bomen en grasvelden.
• verbetering van paden.
• natuur ruig laten.
• vind het een beetje eng park
• vind het een mooi park en goed
• niets aan doen.
• voor mij niet van toepassing
bereikbaar.
• voldoende
• voldoende
• voldoende
• voldoende parkeergelegenheid
• voldoende verlichting / veiligheid
• voldoende!
• kan niet mooier, maar laat de
• voldoende, maar zoveel mogelijk
natuur z’n gang gaan zoveel
rust in de Randstad.
mogelijk!
• volkomen onduidelijk waar de hond • iedereen loopt op de fietspaden:
• geen activiteiten plannen. laat het
los mag lopen en waar niet.
lastig!
maar gewoon lekker natuur zijn.
• waarom verbeteren? Zo natuurlijk
• natuur in zijn waarde laten.
• zo min mogelijk activiteiten (op de
mogelijk houden!
sportvelden na dan).
• wandelpaden opknappen en betere • aanleggen van vissteigers.
verlichting.
• wegwijzers (ik verdwaal wel eens), • veel meer dieren, meer echte
• meer speeltoestellen voor kinderen
fiets en wandel routes, betere
natuur, meer overlapping en
(onbetaald) en kleine horeca
entree
natuurlijke groene aansluiting met
het golfterrein en Buytenpark en
burgemeester Vernèdepark
• Westerpark is goed toegankelijk.
• groen behouden.
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )

• zorg ervoor dat ook mindervaliden
hier kunnen genieten

• zorg voor seizoensgebonden
• zorg voor gescheiden
natuur zodat het park elk jaargetijde
verkeersstromen zodat wandelaars
iets te bieden heeft
geen last hebben van fietsers. Ban
wielrenners uit het park
• absoluut niet minder natuur dan nu,
geen bebouwing
• beter onderhoud m.b.t. onkruid
• beter onderhoud, waarbij rekening
wordt gehouden met flora en fauna.
• betere aanduiding van waar de
hond los mag lopen.
• de natuur haar gang laten gang.
• de natuur zoveel mogelijk de gang • niet meer activiteiten. Het is er
laten gaan. Meer diersoorten
rustig. Dit zo laten.
aantrekken.
• de populieren zijn erg hoog en
belemmeren groei van andere
bomen.
• duidelijk aangegeven wandel/fiets
routes
• duidelijker aanduiding fietspad /
wandelpad, eventueel wandelstrook
op fietspaden omdat deze "korte
routes" vaak bewandeld worden.
• fietspaden oranje maken.
• fietspaden / MTB los van de
wandelpaden.
• geen fietspad dichtbij voetpaden
(onveilig). Meer water, bloemen,
bankjes, picknick mogelijkheden.
• geen herinrichting zoals plan
• geluidsarm, geen omroep.
Wereldruiterspelen! Behoud het
goede/ hoge natuurwaarde.
Bereikbaarheid is goed, niets
aandoen, evt. parkeerplaats bij
Berglaan weglaten.
• goede MTB routes maken
• goede paden ook voor rolstoelen
• goede ruiterpaden aanleggen &
onderhouden.
• graag behouden van water,
• snelheid wielrenners ontmoedigen.
vergezichten, afwisseling,
slingerende paden, doorkijkjes en
begaanbare paden.
• grotere natuurtuin.
• houd / maak wandelpaden goed
begaanbaar met een rollator of
rolstoel.
• houden zo.
• houden zoals het nu is
• houden zo. Het is nu een rustig
park
• iets meer prullenbakken.
• wellicht buitengymapparatuur langs
renroutes.
• is goed zoals het is.
• is ook goed zoals het is.
• kleinschaligheid, gezellig koffiehuis.
Meer integraal. Zijn nu een aantal
op zichzelf staande activiteiten /
verenigingen. Bij een meer
integrale aanpak is er meer
mogelijk. Voor ouderen goede
parkeervoorziening belangrijk
• klim- + klauterplaatsen +
• meer speelvelden voor kinderen om
huttenbouwmogelijkheid.
vrij te spelen en te zitten voor
volwassenen (zonder betaling).
• laat de natuur zijn gang gaan
• laten zoals het is.
• mag wilder en minder strikte
scheiding wandelen en fietsen
• meer verschillende biotopen
• ruig speelgebied voor kinderen als
aanleggen
is te netjes
• meer aandacht voor de natuurtuin. • meer natuurrondleidingen.
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suggesties m.b.t. toegankelijkheid
en bereikbaarheid (18+ )

suggesties m.b.t. inrichting / natuur suggesties m.b.t. activiteiten in het
(18+ )
park (18+ )
• meer afwisseling zoals bijvoorbeeld
een rozentuin, wandelroutes,
beeldentuin, expositieruimte met
kleine horeca, fietsroute
knooppunten.
• meer afwisseling.
• meer als de heemtuin.
• meer bloemenpark en zitbanken.
• meer bloemweiden.
• meer bomen.
• meer gevarieerd, natuurlijker c.q.
minder park achtig.
• meer natuur.
• meer natuurlijk bosinrichting, dan
aangeplant bosinrichting.
• meer open, meer licht.
• meer restaurants en snackbars
bouwen, meer sportclubs, heuvel
en hellingen ontwikkelen, water
creëren en net zo mooi als Veluwe
worden en het moet heel groot
worden.
• meer ruig bos, minder parkachtig
• meer struinpaden.
• meer variatie in boomsoorten, liefst
oude soorten als eik, beuk enz.
• meer "wilde natuur"
• minder asfalt. minder doolhof. Ik
verdwaal er of paden lopen dood.
• minder omgezaagde bomen laten
liggen.
• minder snel maaien, niet alles
(snoeiafval) zichtbaar laten liggen.
• misschien meer afwisseling en
ruigere stukken.
• misschien nog meer ruigere natuur.
• natuur meer haar gang laten gaan,
meer heuveltjes, slingerpaden
• niet te veel veranderen aan het
huidige karakter van het park.
• niet te veel cultiveren
• oriëntatiepunten
toevoegen/verbeteren
• perfect.
• prima.
• ruiger
• spannender maken, meer variatie
aanbrengen
• speeltuin.
• veel bomen. Speelpark.
• Velden mooier gemaaid, BBQ
plaatsen.
• Verbeter de spel/sport
mogelijkheden. Paden etc.
opknappen.
• voldoende bankjes en prullenbakken
• voldoende.
• wandel- en fietspaden goed
scheiden. Wandelpaden goed
onderhouden i.v.m. rolstoelen
• wat meer beelden (kunst).

• openluchttheater.

• zo min mogelijk.
• excursies.
• geen: gewoon rust.
• geen suggestie.
• meer speeltoestellen voor kinderen.
• meer voetpaden en fietspaden
ontwikkelen

• een sportroute met attributen o.i.d.
• minder sportaccommodaties

• alleen activiteiten waarbij de functie
natuur op de eerste plaats blijft
(bijvoorbeeld natuurspeelplaats
voor kinderen)

• goed.

• kinderboerderij - renovatie.

• zou nu wel moeten denken (ik weet
niet).

• wat ruiger
• wij houden meer van Buytenpark
• Westerpark heeft al veel sportvanwege zijn openheid. Westerpark
activiteiten
heeft meer bosgebied en die
variatie moet er ook zijn.
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• zo natuurlijk mogelijk
• zo natuurlijk mogelijk laten
• zwerfvuil iets regelmatiger
verwijderen.

einde V-4
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• heb geen behoefte aan activiteiten
in het park
• zo min mogelijk !
• bereikbare speeltoestellen die
ouders en kinderen trekt.
• betere wandel routes aangeven.
• bootjesverhuur?
• een speelplek (geen betaalde
speeltuin) voor de kinderen
vergelijkbaar als in Heempark &
Balij
• er is rust, houden zo.
• geen activiteiten!!!!!!
• geen voetbal meer
• hou het rustig: zoveel mogelijk
natuurlijk gebied. Dus geen extra
sportvoorzieningen ten koste van
natuur.
• liefst zo min mogelijk. Ik kom er om
de honden uit te laten en om hard
te lopen.
• meer overzicht, info voorziening,
picknick plaatsen, speelplekken,
zwemmen.
• meer speelapparatuur.
• meer terras bij water
• minder.
• mountainbikers erg irritant op
wandelpaden
• MTB-routes maken die parken
verbinden.
• openingstijden speeltuin; vroeger
open voor jonge kind.
• overal in het park bevoegd zijn om
te vissen.
• park is prima zoals het nu is. Zo
min mogelijk extra activiteiten heeft
mijn voorkeur. Rust en lekker
wandelen, daar ga ik voor.
• speelachtig stuk in bos voor
kinderen
• speelpark moet gratis zijn voor
ouders net als bij de ballenbak.
• speeltoestellen voor kinderen, iets
meer te doen in het park.
Kosteloos. Kinderwandelroute (met
spel, zoeken etc.). Speeltoestel
voor ontspanning en beweging.
• wandelen IVN.
• zo laten
• zwembad-obstacle run

