2021 - Enquete aanleg nieuwe Natuurvriendelijke oevers Westerpark / Zalkerbos / Zonneberg / Buytenpark
Reactie omwonenden en geïnteresseerden
Locatie

Wat vindt u mooi aan de
natuurvriendelijke oevers?

gebruik oever: vissen

Antwoord gemeente Zoetermeer &
Hoogheemraadschap van Rijnland
Wat heeft volgens u bij de aanleg van Heeft u nog suggesties voor de
de natuurvriendelijk oevers extra
natuurvriendelijke oevers die u ons
aandacht nodig?
mee wil geven?

Westerpark,
Zalkerbos

Ik vind het mooi dat
de gemeente iets gaat doen om de
waterkwaliteit te verbeteren in de
gemeente Zoetermeer.

Graag aandacht geven aan
karpervissers. Door heel Zoetermeer is er
voor veel karpervissers te weinig aandacht
besteed aan de wateren in de gemeente.
Denk aan het Westerpark, Floriadeplas e.d.
Ik zou hier graag verandering in willen zien.

Zorg dat de rode rivierkreeften minder kans
krijgen om zich onverstoord te vermeerderen.
Doe dit door vallen te plaatsen die makkelijk te
verwijderen zijn en weer opnieuw te plaatsen.

Westerpark

Klinkt mooi, maar is vissen straks
nog mogelijk?

Graag aandacht voor vissers en de toegang
tot het water.

Er zijn al veel viswateren verboden en juist nu
gaan er veel mensen vissen. Vissteigers zijn
slecht onderhouden en soms zelfs gevaarlijk.
Er zijn er ook veel te weinig. Mensen willen ook
zelf kiezen waar ze gaan vissen en dat is vaak
niet op een steiger.

Westerpark,
Buytenpark

Ik hoop dat er voldoende schone
stukken blijven om te kunnen
vissen. Ook dat het water
onderhouden wordt zodat niet elke
sloot op poel dichtgroeit met wier,
waterplanten en waterlelies.

Graag aandacht geven aan visplekken. Ik
hoop dat er voldoende schone stukken
blijven om te kunnen vissen. Ook
Het water onderhouden word zodat niet elke
sloot op poel dichtgroeit met wier,
waterplanten en waterlelies.

Houd rekening met vissers en het bevissen van
wateren. Ik hoop dat er voldoende schone
stukken blijven om te kunnen vissen. Ook
Het water onderhouden word zodat niet elke
sloot op poel dichtgroeit met wier,
waterplanten en waterlelies.

Westerpark,
Zalkerbos

Ik vind het mooi dat er
meer verschillende soorten vogels
rondvliegen en planten te
bezichtigen zijn.

Graag aandacht geven aan
het waterniveau. Ik ben een vis liefhebber
en merk dat het water in Westerpark
achteruit is gegaan. Er word niet gebaggerd/
gedregd waardoor de visstand achteruit
gaat, en het water. Dit is al een paar jaar
gaande.

Meer vissteigers plaatsen
in Westerpark en onderhoud van de oevers bij
het eiland tegenover de Bowlingbaan. En het
gras onderhouden.

Overige reacties

In de plannen wordt rekening gehouden met visplaatsen of
steigers met name in het Westerpark en Buytenpark. Als
gemeente Zoetermeer gaan we voor zoveel mogelijk
diversiteit in vispopulatie. Helder water beperkt de leefplaats
van de rivierkreeftjes. Dit heeft echter geen specifieke
aandacht bij dit project.
Steigers onderhouden en
niet nog meer water afsluiten voor
vissers voor een enkele bewoner(vast
een wethouder).

Het onderhoud en de mate daarvan is onderdeel van het
project Ons Blauwe Goud, waaronder ook de aanleg van de
natuurvriendelijke oevers valt. We willen zeker het vissen niet
ontmoedigen.

gebruik oever: beleving & recreatie
Westerpark

Zalkerbos

Ik vind het mooi dat er ook meer
bloemen komen, meer bankjes en
paden om er te kunnen lopen.

Westerpark,
Buytenpark,
Zonneberg,
Zalkerbos

Ik vind het mooi dat we op een
Graag aandacht geven aan een omheind
natuurlijke manier de waterkwaliteit stukje met aflopend geheel het water in
kunnen verhogen.
zodat honden ook aan het water een losloop
gebied hebben

Kinderen willen graag met
opblaasbootjes en volwassenen met supboards
van het water genieten. Vanwege de ondiepte
bij de oever is dat altijd lastig om op te
stappen. Het zou erg leuk zijn als er bij diverse
ingangen van het park ook (drijvende)
steigertjes komen om dit makkelijker te
maken. Bijvoorbeeld bij de
Valenberg/Waaienberg, Cauberg/Holterberg en
bij de Bisschopsberg.
De tekening van het
Zalkerbos is mij niet helemaal duidelijk. Vanaf
het begin van de aanleg van deze wijk heeft er
altijd een rij knotwilgen langs de waterkant bij
Effatha ( nu Kentalis) gestaan. Bij de nieuwe
plannen voor een natuurvriendelijke oever
maak ik op dat er van de hele rij maar 2
knotwilgen overblijven. Of zie ik het verkeerd
en worden oude knotwilgen door nieuwe
vervangen? Ik zou het heel erg vinden als er
maar 2 overblijven. Voor mij horen deze
knotwilgen helemaal bij de entree van ons
wijkje. Ik woon hier al 46 jaar en de
knotwilgen zou ik heel erg missen.
Meer vuilnisbakken, ontbreekt nu vaak. Meer
bankjes/tafels/plekken waar je comfortabel een
boekje kan lezen?
En misschien een paal met papieren zakken
(zoals bij veel stranden) zodat men zwervend
afval op kan ruimen? Bij stranden is het vaak
zo dat als je zo'n volle zak inlevert bij een cafe
om de hoek je een gratis kop koffie krijgt oid.
Mooi initiatief!

Ik heb sterk de indruk
Inderdaad zijn al veel oevers in het Westerpark
dat het merendeel van de oevers in het natuurvriendelijk ingericht. Wij willen dit juist gaan versterken
Westerpark al precies volgens de
door daar waar het nog niet is wel komt en daardoor een meer
voorgestelde methode zijn
robuust systeem gaat ontstaan. De door u aangehaalde
vormgegeven.
gedeelten voor de steigers ed. zijn in dit plan nog niet aan de
orde.

De knotwilgen zullen we zoveel mogelijk sparen. Wel worden
er langs het Zalkerbos enkele wilgen tussenuit gehaald om
daar landtongen met oevers te maken.

Het hondenbeleid in Zoetermeer ligt vast in verschillende
daarvoor aangewezen gebieden. Hier zal geen verandering in
komen. Extra vuilnisbakken leiden niet tot minder zwerfvuil.

Westerpark

Geweldig dat dit gaat gebeuren

Graag zo min mogelijk gelegenheid voor
zwerfafval en dat het daar zo rustig mogelijk
blijft. Zo min mogelijk gelegenheden voor
vissers. Laat de natuur de natuur!

Centraal zullen we kijken of er vuilnisbakken geplaatst kunnen
worden. Er zal een beheerplan voor alle oevers langs de
waterkanten opgesteld worden.

Zorg dat de oevers niet te stijl zijn zodat
dieren makkelijk in en uit het water kunnen
komen. Denk ook aan dieren die willen
drinken en in het water vallen. Die moeten
weer op de kant kunnen kruipen.
Heel voorzichtig onderhoud om het
ecosysteem niet te verstoren. Het ware
verstandig om meer zeldzame diersoorten en
planten uit te zetten als de projecten klaar
zijn. Bij planten denk ik aan de mooie
Zwanenbloem.

aandacht voor dieren

Hier wordt rekening mee gehouden.

Bij het Noord Aa liggen
betonblokken met gaten erin. Ik weet niet
zeker of deze gezien worden als
natuurvriendelijke oevers, maar wat zijn ze
lelijk. Bovendien heb ik niet de indruk dat dit
beton werkt als natuurvriendelijke oevers.

Bij natuurvriendelijke oevers is er geen sprake van gebruik
van beton. De oevers zijn veel minder steil en lopen
geleidelijk door in het water.

Graag aandacht geven aan onderhoud en
beheer.

Alternatief bedenken tegen woekerend riet.

Dat nemen we mee in het nog op te stellen beheerplan.

Let aub op grasaren, bereklauwen en andere
hooikoorts veroorzakende grassen. Dus niet
zomaar "niet maaien" maar een goed beleid
voeren! Denk ook aan de andere dieren zoals
honden!

Grasaren zijn niet te voorkomen. De gemeente voert geen
beleid op het voorkomen of terugdringen van grasaren. Het is
evenmin te voorkomen dat mensen last hebben van
hooikoorts. Meer diversiteit in natuur (grassen/bloemen en
riet) langs de oevers betekent een aangepast maaibeleid.

beheer oever
Westerpark,
Buytenpark,
Zonneberg,
Zalkerbos

Groen en bloeiende planten,
afwisselend materiaalgebruik als je
verharding gebruikt, diervriendelijk

Westerpark,
Buytenpark,
Zonneberg,
Zalkerbos

Ik vind het mooi dat dieren als
bijvoorbeeld salamanders, padden
en kikkers makkelijker zich kunnen
vestigen bij natuurvriendelijke
oevers. Dit soort dieren horen thuis
in een gezond ecosysteem.
Bovendien zijn er talloze
plantensoorten die gedijen in dit
soort oevers - planten en dieren die
het nu moeilijk hebben op de
beoogde locaties. Zoetermeer wordt
er alleen maar mooier op.
Ik vind het mooi dat de overgang
tussen water en land op juiste
manier tot stand is gebracht.
Ruimte voor mens en dier vanuit
ieders behoefte.

Westerpark,
Buytenpark,
Zonneberg,
Zalkerbos

Westerpark

Ik hou van de natuur in de stad. Het Graag aandacht geven aan de wildgroei van
is fijn dat er in Zoetermeer aandacht kruiden en grassen. Met name de gevaarlijke
aan wordt besteed.
berenklauw! Ik ben een hondenbezitter en
heb me dit jaar erg geërgerd aan het niet
gemaaide hoge gras. JUIST OP
HONDENUITLAAT / losloop stukken. De
Berenklauw is niet alleen voor honden
gevaarlijk maar ook voor mensen. Daarnaast
groeitde de grasaren weelderig wat er in
resulteerde dat ik mijn hond in het
losloopgebied niet los kon laten rennen.
Houdt u hier aub rekening mee. Zelf woon ik
in Noordhove en het is vreselijk hoe lang er
daar niet gemaaid is aan de oever achter de
Lommerbaan.

Westerpark,
Buytenpark,
Zonneberg,
Zalkerbos

Gewoon Zoetermeer onderhouden niet
een kreet verzinnen van natuurlijke
oevers.
We betalen belasting dus houd
Zoetermeer schoon en onderhoud onze
stad.
Ook het oude dorp wat al een onder
geschoven kindje is als je hier door
heen rijd schieten af en toe de tranen
in je ogen zo veel achterstallig
onderhoud aan de plantsoenen en
andere dingen te triest voor worden.
En dan alle parkeerplaatsen van de
Kareldoormanlaan weg halen om hem
nog breder te maken en nog meer een
racebaan van te maken. Mag blij
wezen als ik 's avonds thuis kom en
dat ik mijn auto nog kwijt kan.
Nergens wordt over na gedacht, net als
de nieuwbouw het nieuwe dorp 1.2
parkeerplaatsen bij de huizen. Als je
deze huizen wil kopen moet je samen
werken dus min twee auto’s per huis
houden die zijn er niet dus die komen
straks ook bij ons voor de deur en wij
die op de Kareldoormanlaan wonen
straks zelf hun auto niet meer kwijt
kunnen.
Schandalig.

Het gemeentebestuur heeft onderhoudsniveau's afgesproken.
Voor dit project "Ons Blauwe Goud" gaan we een apart
onderhoud- en beheerplan opstellen. Dit nemen we op met
het gemeentebestuur en met het bestuur van het
hoogheemraadschap van Rijnland.
De nieuwbouw en parkeerplaatsen langs de Kareldoormanlaan
vormen geen onderdeel van het project Ons Blauwe Goud en
de natuurvriendelijke oevers.

