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Groen in de gemeente
Het voorjaar staat voor de deur. De eerste lammetjes zijn geboren, de bomen en planten
worden steeds groener en de temperatuur klimt langzaam omhoog. Tijd om de tuin in te
gaan.
We zijn benieuwd naar het groen in uw tuin.

3 Heeft u plannen om dit voorjaar uw tuin op de schop te
nemen?
(Leesinstructie: met op de schop nemen bedoelen we een aanpassing in uw huidige
tuin, terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld grasmaaien wordt hier niet bedoeld)
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Ik heb geen tuin

Weet (nog) niet

37% antwoordt "Ik heb geen tuin" op stelling 3 Heeft u plannen om dit voorjaar uw tuin op de schop
te nemen?.
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Het terras is pas geleden vernieuwd. Verder wordt aankomende tijd nog wat
meer planten/struiken toegevoegd met het doel het nog een natuurlijkere tuin
te laten zijn.
Onze tuin is aan een opfrisbeurt toe. Omdat ik nogal overlast heb van onkruid
dat vanuit het naastliggende plantsoen mijn tuin/border in komt, wil ik aan die
kant van de tuin juist bestrating leggen en de border naar de andere kant
verhuizen.
Voortuintjes in de Douwes Dekkerstraat waar ik woon zijn van de gemeente.
had al een verzoek ingediend maar is afgewezen.
gemeente wil dat wij, die in een sociale huurflat wonen, zelf financieel zorg
gaan dragen voor verandering aan die tuintjes.
daar ben ik het volstrekt mee oneens.
Wil bezien of een sedumbegroeing op mijn garagedak met subsidie zelf kan
aanleggen
Ik heb geen gras maar plant steeds iets anders in de tuin, groenten, aardbeien
e.d.
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Mijn voor- en achtertuin zijn al zo groen als mogelijk. Ze zijn wel deels betegeld
maar alleen daar waar ik er echt gebruik van maak. Verder niets dan aarde en
vijvertje met vissen en padden en kikkers. Veel vogeltjes door voederen. Mag
wel veel meer vogeltjes worden maar dan moet de begroeing bij de gemeente
en bij andere bewoners ook wel wat dichter worden helaas.

4 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente LeidschendamVoorburg? (n = 86; 5% = Ik ken geen groene plekjes in LeidschendamVoorburg)






































Achterbos (laarzenpad)
Dat zijn er best wat, kan er niet 1 noemen
De groene ´Long´ langs de Spinozalaan
De Groene Loper in wording
De parken
De parken die door Voorburg lopen Juliana Bernhard park oa, de monumentale bomen daar zijn
van onschatbare waarde en mogen niet zoals nu gebeurd gekapt worden
De parken en de straten met bomen
De parken in het centrum
De Vlietzoom
De wijk Duivenvoorde
Die hebben jullie allemaal naar de knoppen gebracht
Essenpad bij de molen
Gebied om de molen de vlieger in Voorburg
Groene long park t Loo
Groene strook Spinozalaan wordt mooi opgeknapt, ben benieuwd hoe dat wordt!
Laarzenbos
Langs de spoorlijn het laarzenpad e.o.
Langs de vliet
Leidschendammerhout (2x)
Leidschendammerhout/Vlietlanden
Onze tuin
Park 't loo
Park ‘t Loo
Park bij de vliet
Park het Loo
Park langs de Vliet
Park prinsenhof
Park t Loo
Park t Loo (zeker na opknapbeurt)
Park vanaf spoorbaan tot de vliet. Wordt momenteel flink aangepakt en zal zeker heel fraai
worden.
Park Vreugd en Rust (3x)
Park vreugd&rust
Park vreugde en rust
Park Vreugh en Rust
Parkje achter flat - Buurt prinsenhof
Polderlandschap
Prinsenhof
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Prinses Marijkekade, Voorburg
Raadhuiskwartier
Richting de horste
Rond de Oostvlietweg in Leidschendam
Rozenrust en de Vlietoever daar
Rusthout (2x)
Schakenbosch (3x)
Sijtwendepark
Spinozopark
Sytwendepark
T Lien, Duivenvoorde, park Vreugd en Rust, sijtwendepark
Tussen den haag en de vliet kun je heerlijk wandelen door de parken
Tussen tol en de venestraat
VBreugd en Rust
Verschillende parken, vogelplas
Vlietland (2x)
Vlietlanden (3x)
Vogelplas Starrevaart
Vogelplas, Laarzenpad,
Voorburg
Voorburg west het park bij het diaconessen ziekenhuis
Vreugd en rust (3x)
Vreugd en Rust (2x)
Vreugd en Rust Voorburg
Vreuged en rust, en het park bij de beatrixlaan
Waterpartij bij Leidsenhage
Wel veel groenigs maar helaas geen natuurlijke bebossingen, alleen maar te nette parken. Ik ga
niet over de hoeveelheid klagen maar wel over het dichtbouwbeleid van de gemeente. Steeds
meer groen en weiland raakt meer en meer dichtgebouwd. Schandelijk.. Gooi meer kantoren plat
of verbouw de boel voor bewoning, maar offer niet telkens bestaand groen of weiland eraan op.
Zie toelichting
Zijdesingel
Zijdesingel/Kastelenring/Duivenvoorde

Toelichting
Groenste
plekje:









Buitengebied is sowieso prachtig, bijvoorbeeld poldergebied rond de Drie Molens,
maar ook Meerpolder bij Stompwijk en nu nog groene Duivenvoordecorridor.
Het authentieke landschap is en blijft het mooist.
Ik heb geen mening, daar ik van mening ben dat het "groen" in de Gemeente voor
gaat boven de belangen van de bewoners.
Ik kom met de hond vaak in de parkjes in het oude centrum. Ik kom daar graag.
Maar ook de Groene Zoom gebruik ik vaak om met de hond te fietsen. Het
Sytwendepark (zoals het nu is) vind ik een heel geslaagde samensmelting van groen
voor diverse doelgroepen. De groenstrook langs het spoor bij Duivenvoorde is
prachtig geworden. En ook Park 't Loo is heel mooi aan het worden.
Moeilijk hierop antwoord te geven. Het is erg gevarieerd. Dat maakt het mooi en
leuk.
Wordt alleen maar fraaier en mooier.
men is er druk mee bezig maar meer vaste planten en bloemen zou wenselijk zijn!
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5 Kent u plekken in Leidschendam-Voorburg die wel wat
meer groen of kleur zouden kunnen gebruiken?
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60% antwoordt "Ja:" op vraag "5 Kent u plekken in Leidschendam-Voorburg die wel wat meer groen
of kleur zouden kunnen gebruiken?."

Ja, namelijk:























Aan de Jacob van den Eyndestraat.
Alles
Ben niet zo bekend en georiënteerd m.b.t. L'dam, maar in Voorburg het gebied bij de Aldi
Bij de ns stations is ruimte voor groen vaak is er gekozen voor beton
Bijna overal, zeker nu ze hoop bomen hebben omgehakt langs tramlijn 6
Bovenveen
Damcentrum (2x)
Damcentum
DAMPLEIN e.o.
Damplein en omgeving
De rietvink leidschendam
De wijk grens denhaag
Deel van Voorburg nabij Utrechtse Baan
Duivenvoorde met beter en totaal onderhoud al op te lossen
Er is wel veel groen maar vaak zeer slecht onderhouden
Het Damcentrum
Heuvel
In mijn omgeving (leischendam zuid) maar ook elders zie ik veel beplanting verdwijnen en
struiken onnodig kort gesnoeid worden. Waar die niemand in de weg stonden kijk je tegen kale
gevels waar je vroeger uitzicht op groen had. Veel bomen gekapt, en geen vervanging voor
omgewaaide exemplaren. De natuurlijke 'bosachtige' uitstraling die mij ooit deed kiezen voor
deze omgeving is helaas verruild voor makkelijk te onderhouden stedelijkheid.
Julianaplein
Laagbouw prinsenhof die straat verdient meer kleurig groen nu zielige plantenvakken en erg
rommelig
Laat het grasveld naast de Dijsselbloem lekker open en groen ipv te bebouwen
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Lanen
Leidschendam
Leidschendam Amstelwijk
Leidschendam is bezig met een kaalslag van de natuurwant alles wordt volgebouwd en zonder
groen kan men niet leven
Leidschenhage
Leidsenhage (2x)
Molenpad centrum Leidschendam
Niet specifiek één plek
Onze voortuintjes in mijn straat
Op meerdere plaatsen kunnen er bomen. Ij
Overal (2x)
Overal. Door lelijke gebouwen plat te gooien en er bos te plannen. Lege gebouwen zijn een
schande.
Park Sijtwende
Parkeerplaats Leidschenhage
Parkeerplekken winkelcenra
Sijtwende Park
Sijtwendepark
Stationsplein
Sytwendepark
Verzetsheldenwijk
Voorburg centrum
Voorburg noord (2x)
Vrijwel overal :)
Waar nu bomen zijn ( worden) gekapt
Wegbermen en groenstroken, die ingezaaid kunnen worden met bloemenmengsel voor bijen en
vogels. Levert meer kleur en natuur op.
Woonwijken
Zoveel mogelijk groen behoudeb

Toelichting
Ja,
namelijk:









Dat zijn vaak grote tegelvlakten. Het zou er beter uitzien wanneer er ook planten
zouden staan. Nu zijn ze lelijke open vlakten.
De bomen aan de Jacob van den Eyndestraat zijn erg mooi. Daar hoef niets aan
gedaan te worden. Maar de gemeentelijke groenperken zijn naar mijn idee vele te
veel een wildernis en zien er meestal onverzorgd uit. Ook de bestrating en de tegels
moeten een keer vernieuwd worden. Deze materialen zijn al meer dan 50 jaar oud.
Er wou wat meer groen aangeplant kunnen worden in de straten en pleinen (bomen
en struiken)
Het park Sijtwende is een geliefde wandelplek voor mensen met honden. Deze
kennen elkaar goed en helpen waar nodig. Ook ruimen ze het glas en plastic op dat
hangjongeren achterlaten. Het is zeer, werkelijk zeer bedroevend dat er plannen zijn
om een hek te plaatsen om het uitloopgebied voor honden te verkleinen en dit
maakt het park bijzonder lelijk. Zet er liever nog meer bomen in !!! en banken !!!,
iedereen zit graag in het zonnetje in dat park.
Men zou in ogenschouw kunnen nemen dat vanwege onze minimale financieen , wij
het ook fijn zouden vinden om iets fleurigs voor de deur te hebben.
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Op talloze plaatsen is het groen verwilderd. Daar doet stadsbeheer weinig of niets
aan. Het is groen om het groen. Verder niet. Opknappen, uitdunnen, verbeteren.
Weinig begroeing. Huidige bomen, gras en plantsoenen groeien vrij matig.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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