Oegstgeest Dijkjes Vragenlijst: Samenvatting Resultaten

Aanpak en aantallen
Wij zijn blij verrast door de grote deelname aan de enquête. De vragenlijst is bezorgd bij alle (= 151) huizen die
grenzen aan één van de dijkjes. Hiervan zijn er binnen één week maar liefst 53 ingevuld, waarvan 47 met
mailadres.
Rode draad in de antwoorden
Uit de antwoorden komt een positieve tot zeer positieve beleving van de omringende natuur naar voren.
Bij het merendeel van de antwoorden staan echter ook kanttekeningen t.a.v. onderhoud (te hoge bomen, te
lang niet gesnoeid en gedund) en overlast (schaduwwerking, tak en bladval in tuin en sloten, waardoor stank).
Aanbevelingen
De vrijwilligers van de Bomenbond Rijnland en het MEC hebben de gemeente onderstaande aanbevelingen
meegegeven:
1.

Hoge respons betekent dat het onderwerp (onderhoud van de houtwallen) leeft: pak dit op als
een kansrijk startpunt

2.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Voor onderling begrip is het goed als bewoners kennisnemen van
de (soms zeer) uiteenlopende antwoorden en elkaars wensen en meningen

3.

Steek veel energie in heldere uitleg en doe dat zowel in mondelinge als online vorm: achtergrond
van de huidige staat van onderhoud, uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen
het beheer (niet alle bomen kunnen ‘als een knotwilg’ worden kort gezet, grenzen aan uren en
budget voor beheer) en noodzakelijke voorwaarden om droge voeten te houden in dit
laaggelegen poldergebied

4.

Bezie mogelijkheden voor selectief dunnen met behoud van een aantal middelhoge bomen

5.

Bezie mogelijkheden voor fasering van aanpak (in tijd en locatie)

6.

Bezie mogelijkheden voor extra aanplant van struiklagen met hoge waarde voor vogels

7.

Bezie mogelijkheden om tegemoet te komen aan geuite wensen of overlastklachten: extra
planten of bollen, insectenhotels, depodog-bakken, baggeren

8.

Maak de houtwallen onderdeel van activiteiten gericht op natuureducatie (vleermuizen,
slootjesdieren, insecten, paddestoelen): onbekend maakt onbemind
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Samenvatting Resultaten
Onderstaand ziet u per vraag de aangebrachte rubriceringen en aantallen vermeld, inclusief enkele citaten.
Vraag 1: Hoe ervaart u het uitzicht op het dijkje achter of voor uw huis?
Negatief = 8

•

Positief = 31

Positief, maar … = 14

Bij ons staan bomen die tot aan de hemel reiken waardoor het overdag zo donker is dat we
overdag het licht aan hebben (…) Bovendien vinden we de situatie levensgevaarlijk worden
omdat die hoge bomen half in het water wortelen. Bij een verkeerde windrichting waaien ze
gemakkelijk om (…)

•

(…) Wij ervaren het als een voorrecht om uitzicht te hebben op volgroeide bomen en struiken.
Het was de belangrijkste reden om dit huis te kopen.

•

Het uitzicht is mooi groen maar de bomen veel te hoog (…) en te dichtbij (…) De laatste jaren
groeit er steeds meer brandnetel ipv. fluitekruid en dat is ook minder.

Vraag 2: Maakt u of maken uw gezinsleden gebruik van de dijkjes en waarvoor? (Denk aan wandelen, de
hond uitlaten, speelplek, vogels kijken, etc.)
Geen gebruik = 13

•

Wel gebruik = 37

Geen antwoord of geen antwoord op de vraag: 3

De meeste dijkjes zijn niet bereikbaar dus ook niet te gebruiken. En de dijkjes waar een
houtsnipperpad op ligt voelt onveilig aan (…)

•

Jazeker maken wij gebruik van de dijkjes (…) handige verkorte wegen om je te verplaatsen.
Daarnaast bevindt zich naast de dijkjes mooie natuur om foto’s van te maken.

Vraag 3: Wat vindt u mooi aan de dijkjes?
Niets = 4

Wonen in natuur etc. = 10

Privacy / verlenging eigen tuin etc. = 13

Ervaren (diversiteit) groen en dieren etc. = 19
Positief, maar… = 4

Geen antwoord / rubriek = 3

•

Niks aan

•

Alles. Woon hier midden in de natuur. De hoge bomen hebben meerdere functies voor de natuur
zoals voor vogels een verbindingsroute en foerageerplek (…)

•

Een mooi stukje natuur. Er loopt een hondenpad, dus ik zie ook veel mensen voorbijkomen. Dat
vind ik prettig. (…)
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Vraag 4: Wat vindt u niet mooi aan de dijkjes?
n.v.t. / alles mooi / te veel gesnoeid = 7

•

Diverse opmerkingen = 45

Geen antwoord: 1

De wijze waarop de gemeente al een stuk heeft gesnoeid. Het leek wel een slagveld en het is te
kaal.

•

De bomen zijn te hoog. (…) Bij harde wind en storm kunnen bomen omvallen en de dijk
beschadigen. (…) De grote hoeveelheden regenwater die er de laatste tijd is gevallen heeft er
meerdere keren voor gezorgd dat het kleine slootje bij de Poelsteeg “buiten zijn oevers is
getreden”. Dit geeft nog eens duidelijk aan dat het watermanagement en onderhoud van het
groen op deze plekken beter moet. (…)

Vraag 5: Heeft u een favoriet stukje dijk? Welk stukje is dat en waarom?
Nee / geen = 14

•

Benoemd = 32

Omgekeerd benoemd = 1

Geen antwoord = 6

Nee. Wat voor het stuk Rademakerpad geldt, is dat ook voor de rest. Er kan gewoon niks mee
want het is oerwoud.

•

Het Poelgeestpad achter de Ida Gerhardtlaan, tot aan de school. Omdat de onderbegroeiing het
meest intact is en het zo het meest natuurlijke aanzicht geeft.

•

Componistenpad, na de bomen kap is er een hele nieuwe vegetatie ontstaan.

•

Ik vond alle dijkjes even mooi, tot vorig jaar het dijkje bij het Componistenpad compleet kaal
gesnoeid werd.

Vraag 6: En is er een stukje dijk dat bij u het minst favoriet is? Welk stukje is dat en waarom?
Nee / kan ik niet aangeven etc.

= 17

Nee / Niet benoemd + opmerking = 9

•

Geen antwoord of niet rubriceerbaar = 9
Benoemd = 8

Componistenpad = 10

Eigenlijk niet. Ik vind het mooi dat er groen in onze wijk is. Ik vind wel dat het Componistenpad
erop vooruit is gegaan sinds het gesnoeid is.

•

Gehele strook langs het Poelpad. Zaag het kort af en laat het weer opnieuw opkomen. En
onderhoud het dan bij een meter of 3. Eventueel een stuk waar een imker bijen neer kan zetten
en of een insectenhotel.

•

Langs het Componistenpad is de begroeiing aan de lage kant en daardoor is er voor ons wat
minder privacy.

•

Het dijkje bij het Componistenpad, omdat het zo rigoureus gekapt/gesnoeid is. Er is bijna niets
meer over van het weelderige groen.
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