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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs moet het riool worden vervangen. De gemeente heeft deze
werkzaamheden aangegrepen als kans om de openbare ruimte in deze buurt opnieuw in te richten. Er is
een raadsbesluit uitgewerkt om in de Vogelbuurt bij wijze van proef initiatieven en ideeën van de
bewoners voor een duurzame wijk mogelijk te maken. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 300.000,beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om de Vogelbuurt meer klimaatbestendig,
levensloopbestendig en duurzaam te maken.
1.2 De initiatieven
Buurtbewoners konden initiatieven en ideeën aandragen, zes hiervan zijn uitgewerkt in concrete plannen:
Aansprekende speelplekken in de wijk
Een gevarieerd speelgebied voor 0 – 12 jaar bij het speelveld Condorweg/Arendshof met natuurlijke
uitstraling en natuurlijke materialen. Verder het maken van een speelse speurroute door de wijk.
AED/EHBO in de Vogelbuurt
Een AED plaatsen op een centrale plek in de wijk en EHBO-trainingen organiseren voor buurtbewoners.
Burendag
Dit jaar willen bewoners in de Vogelbuurt een Burendag organiseren met allerlei activiteiten en een
afsluitende barbecue. Zo kunnen buren nog een leuke dag met elkaar hebben voordat de wijk op de
schop gaat. En wie weet wat voor leuke contacten er ontstaan!
Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt
Een ontmoetingsplek voor en door de bewoners van alle leeftijden. Voor een praatje of aansprekende
activiteiten. Goed voor de onderlinge samenhang en de sociale cohesie en voor het tegengaan van
eenzaamheid.
Tiny Forest
Van de ruimte aan het water bij de Uilenhof een leuke speel- en ontmoetingsplek maken; een
picknickplek onder de grote wilg en een zitplek met speeltoestel. Plekken in de wijk met een natuurlijke,
wilde bloemengroei en een ‘blotevoetenpad’ met trekbrug bij de Grutto.
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Vogelparadijs: trots op de vogels in de buurt
Van de Vogelbuurt een echte vogelvriendelijke wijk maken door onder andere de groene ‘kraag’ om de
wijk vergroten, waterpartijen met natuurvriendelijke oevers en een vlonder aan te leggen, duurzamer
maaibeleid, groene parkeerplaatsen, sedum daken, vogelvriendelijke tuinen en het organiseren van
‘groene activiteiten’. Zo wordt de wijk nog vogelvriendelijker. En een wijk waar vogels graag komen, is
een wijk waar mensen fijn wonen!
1.3 Onderzoeksaanpak
Om te weten te komen wat de bewoners van de Vogelbuurt van de initiatieven vinden, en hoe het budget
voor de herinrichting van de buurt kan worden verdeeld, is een bewonerspeiling uitgevoerd. Alle 527
huishoudens in de Vogelbuurt ontvingen een brief, waarin kort het project ‘Duurzame Vogelbuurt’ werd
toegelicht en de bewoners werden uitgenodigd om online hun stem uit te brengen op één of meerdere
initiatieven. In de online vragenlijst was er de mogelijkheid om de uitgewerkte plannen per initiatief te
bekijken. Er kon tussen 5 en 25 juni 2018 worden gestemd op de initiatieven. Uiteindelijk hebben 87
bewoners een stem uitgebracht op één of meerdere initiatieven.

2. Resultaten
2.1 Vogelparadijs ontvangt de meeste punten
De bewoners konden stemmen op de initiatieven door 100 punten te verdelen. Deze konden ze geven
aan één initiatief, of verdelen over meerdere initiatieven. In onderstaande figuur is het gemiddeld aantal
punten weergegeven, en het aantal bewoners dat punten aan de initiatieven heeft gegeven (stemmen):
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2.2 Toelichtingen
Naast het verdelen van punten hadden de bewoners ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen.
Deze opmerkingen zijn hieronder per initiatief weergegeven.
Over Vogelparadijs:

• Behouden van groene tuinen, i.p.v. houten schuttingen.
• In principe een mooi initiatief, maar op dit moment in de Uilenhof veel overlast van auwen(-nesten)
in de dakgoten. Meer vogels niet direct aantrekkelijk.
• Vlonder lijkt me toegevoegde waarde geven.
• Vogelhuisjes en laagdrempelige educatieborden afbeeldingen.
• Vlonder in de vijver goed idee! Leuk bij ijs of als kinderen willen varen. Als mensen Sedum daken
op de schuur willen moeten ze dat zelf regelen. Groene parkeerplaatsen slecht plan, geen zin om in
de modder naast mijn auto te staan. De "groene kraag" wordt rommelig. Dus eigenlijk geven wij
onze 50 punten aan de vlonder en niet aan alle andere groene ideeën.
• Vooral de groene parkeerplaatsen en de vlonder vind ik belangrijk.
• Vlonders niet, die worden toch alleen glad en zo weer onveilig.
• Bijzonder leuke plannen om de wijk vogelvriendelijker te maken, inclusief vlonder aan het water
aan de Vogelweg.
• Geen vlonder en activiteiten bij de vijver aan de Vogelweg. Dit geeft overlast en trekt hangjeugd
aan. Kies voor behoud van de huidige situatie en maakt er een groene "kraag" met en een
natuurlijke oever van. Laat er eenden en watervogels broeden i.p.v. in een bootje te stappen en te
gaan varen.
• Kleine vogels meer kans.
• De wijk zit vol met vogels. De uitwerpselen zorgen nu al voor onbegaanbare voetpaden en schade
aan autolak. Dat hoeft echt niet meer te worden.
• Primair bij centrale plein plaatsen.
• Voorlichting geven over het doden van insecten. Het moet niet zo zijn als je een bromvlieg irritant
vindt dat hij maar dood moet.
• Vooral het aanleggen van de steiger in de vijver aan de Vogelweg heeft mijn interesse.
• Kan me bij dit idee niet goed een voorstelling maken. Wordt alles nog onderhouden of niet meer?
Groene parkeerplekken zijn vaak ongelijk om over te lopen en voor invaliden of mensen die
moeilijk ter been zijn gevaarlijk.
• Vogels zijn enorm belangrijk en zeggen iets over de status van de natuur. Belangrijk dat zij er zijn,
want dan moeten er ook insecten zijn en dus ook voldoende groen (bloemen, bomen, etc.).
• Vogels die er zijn worden (o.a. in mijn tuin...) vermoord door katten. Kunnen we ook iets tegen
katten ondernemen? Verplicht een belletje o.i.d.?
• Ingevuld: 60 punten, waarvan 30 voor Vogelparadijs en 30 voor Vlonder aan het water.
• Veel ideeën maar van vele ook niet tot in meer detail uitgewerkt hoe dit te realiseren (bijv.
speelplekkenidee).
• Het zijn idealistische ideeën. Bij de bankjes op de verschillende locaties is het steeds een enorme
bende. Bovendien overlast gevende hangjongeren. Ik hoop dat het onderhoud van het groen in de
wijk sterk verbeterd wordt, want dat is de afgelopen jaren een zootje.
• Er zijn al genoeg (hinderlijke) vogels in de wijk.

Bewonerspeiling Duurzame Vogelbuurt • Gemeente Lansingerland

3

Over Aansprekende speelplekken in de wijk:

• Gezien leeftijdsopbouw in de wijk erg noodzakelijk leuke uitdagende speelplekken te maken. Dit
heeft ook effect op een gezondere jeugd in de toekomst!
• De bestaande plekken zijn nodig aan vernieuwing toe. Uitbreiding is, met de speelvoorzieningen in
Buurtpark Gouden Griffelplantsoen, niet nodig.
• Heel nuttig voor de kinderen van 2-12 jaar.
• Geen hondenpoep, toegankelijk en veilig.
• Variatie speeltoestellen, speeltoestellen die gehele jaar door te gebruiken zijn (bijv. niet alleen
natuurspeeltuin met water/gladde ondergronden, ook materialen/speeltoestellen die met nat weer
te gebruiken blijven).
• Beperk het tot de aangegeven speelplekken bij de Grutto en de Condorweg, geen nieuwe
speelplekken! Let erop dat er geen nieuwe hangplekken in de wijk komen! In de wijk hiernaast
hebben we ook al grote speelruimte.
• Erg belangrijk om de wijk aantrekkelijk te maken en te houden voor jonge gezinnen.
• Belangrijk dat kinderen meer buiten spelen, heel goed idee.
• Zorg dat het zo onderhoudsvriendelijk is.
• Goed initiatief, want de afgelopen jaren zijn er alleen maar speeltoestellen verdwenen.
• Speelveld Condorweg: sinds dat de vogelnestschommel is verwijderd is de herrie en overlast iets
minder geworden. Gilmomenten zijn afgenomen en de aantrekkingskracht op hangjeugd
verminderd. Bij het inrichten van het speelveld houdt rekening met de keuze van het juiste
speeltoestel uitsluitend voor de leeftijd van 0 - 12 jaar. Kies niet voor speeltoestellen waarvan de
jeugd ouder dan 12 jaar ook gebruik kan maken. Liever geen zitbankjes i.v.m. overlast.
• We hopen dat de aanleg van de speelplekken niet ten koste gaat van de groene uitstraling en dat
bij het ontwerpen rekening wordt gehouden met de omwonenden.
• Er kunnen op meerdere plekken in de wijk kleinschalige natuurlijke speeltoestellen worden
neergezet.
• Ook belangrijk.
• Natuurlijke speelplekken heeft mijn voorkeur, zoals speeltoestellen als in park van floddertje.
• Graag ook het speeltuintje aan de blauwborst/korhoen aantrekkelijker maken voor kleine kinderen.
Expliciet zonder bankje!!! Deze hebben we gezamenlijk met de bewoners laten verwijderen i.v.m.
hangjeugd. Deze dus niet terugplaatsen!
• Leuk die grote mozaiekbank!
• Voor jonge kinderen is het leuk als ze veilig kunnen spelen. Onze kinderen zijn inmiddels te groot,
maar een fijne speeltuin ondersteun ik van harte.
• Steek geld in een leuke aansprekende speeltuin. Er moet wel ruimte blijven om te voetballen. De
natuurlijke materialen en uitstraling is zonde van het geld. Let er vooral op dat het hufterproof is.
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Over AED/EHBO in de Vogelbuurt:

• Op een goede toegankelijke plaats.
• Lijkt me niet nodig.
• Mogelijk alleen op grote speelveld.
• Het is van belang dat zo veel mogelijk mensen (jong en oud) bekend zijn met EHBO en de basis van
levensreddende handelingen.
• Belangrijk.
• Belangrijk initiatief.
• Dit moet op meer plekken in de gemeente.
• Belangrijkste, levensreddend.
• In het belang van alle bewoners, prima initiatief, vooral in combinatie van de trainingen.
• Een gezamenlijke EHBO-cursus lijkt me wel wat. En een aparte cursus voor kinderen. Met afsluiting
met een echt diploma.
• Goed idee.
• Een AED in de buurt kan levens redden.
• Ik heb hier niet veel punten aangegeven. Niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar meer omdat ik
het een randvoorwaarde van de gemeente vind om dit binnen de gemeentegrenzen te regelen.
• Erg belangrijk. Lijkt me een must, en ook relatief geen kostbaar plan.
• Had mij opgegeven om bij mij aan de muur te hangen en ik zou teruggebeld worden, moet nog
gebeuren beetje jammer.
• Prima idee!

Over Tiny Forest:

• Leuk, maar zeker niet noodzakelijk gezien alle andere beschikbare plekken in Lansingerland.
• Leuk idee.
• Geen draagvlak voor alle bewoners, wijkt af van originele plan.
• Grappige aanpassingen voor in de wijk.
• Top idee!!!
• Belangrijk dat 'doorgaande' fietsroutes ondersteund blijven.
• Niet geïnteresseerd.
• Moet goed bekeken worden.
• Er is weinig van het oorspronkelijke concept overgebleven het is bijna het zelfde als "aansprekende
speelplekken".
• Fijn voor kinderen om meer buiten te spelen.
• Kan leuk zijn geen bruggen over sloten o.i.d.
• Goed te combineren met de speeltuinen.
• Huidig fietspad en looppad kan niet verdwijnen wegens doorstroming. Bij grasveld bij wilg kan klein
speeltoestel komen.
• In plantsoen tegenover Sperwerhof 1 t/m 5 geen speel- en picknickmeubilair plaatsen in verband
met hangjeugd en behoud van unieke natuurplek rondom treurwilg.
• Behoud a.u.b. het groene veld aan het water aan het einde van de Uilenhof. Hier wordt zo veel
gebruik van gemaakt door kinderen.
• Zorg dat het zo onderhoudsvriendelijk is.
• Wordt rommelig, wat moeten we met een "blotevoetenpad”?
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Over Burendag:

• Goed idee!! Maar ook met weinig geld of geen geld mogelijk te maken.
• Voor burendag is er ook budget verkrijgbaar via het Oranjefonds.
• Heel goed voor de sociale cohesie, en een goede aanloop naar de realisatie van het
Ontmoetingshuis.
• Leuk initiatief en echt een mogelijke kans om elkaar te leren kennen en de banden in de wijk
nauwer aan te halen. Vandaar de grote hoogte van de punten.
• Geen interesse, er zijn al zoveel initiatieven, clubs, verenigingen, sporten met allemaal hun eigen
dag.
• Kleinschalig is leuk niet zo massaal met de hele Vogelbuurt.
• Doen.
• Gezellig.
• Dit kunnen we ook met zijn allen zelf regelen zonder geld en hulp van de gemeente.
• Leuk!
• Geen behoefte aan.
• Hier op de Ooievaar hebben we al een burendag voor de straat. Iedereen neemt iets te eten en
eigen drankjes mee. Ietsje meer dan voor het gezin zodat buren van jouw kookkunst kunnen
meegenieten. Kost niets, want zelfs de partytenten zijn van de bewoners. Moeilijker wordt het voor
de hele wijk waarschijnlijk vanwege de plek waar het dan gehouden moet worden. Wel leuk idee,
maar beetje onuitvoerbaar vanwege de omvang.
• Leuk initiatief, zeker goede deel-optie. Echter voor langere termijn weinig fysieke opbrengst voor
duurzame wijk.
• Houdt het betaalbaar zodat ook de minderen in de wijk mee kunnen doen.
• Iedereen die dat wil kan dat in zijn eigen straat doen en op eigen kosten.
• Dit vergroot de saamhorigheid, het Wij-gevoel in de wijk.
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Over Ontmoetingshuis voor de Vogelbuurt:

• Geen behoefte aan.
• Slecht initiatief, er zijn al zoveel initiatieven, clubs, verenigingen, sporten met allemaal hun eigen
dag. Overal zijn al vrijwilligers voor nodig. Voor mensen die eenzaam is, zijn er zoveel andere
mogelijkheden en initiatieven om op aan te haken en hun steentje bij te dragen. Al is het om onder
de mensen te zijn.
• Voegt weinig toe en kost veel onderhoud.
• Niet nog een hangplek er bij met de nodige overlast van vuil net als bij de plaats achter de
Sperwerhof bij de steiger en het bankje.
• Mooi idee, maar lijkt me moeilijk draaiende te houden met vrijwilligers.
• Hier ga ik voor investering voor lange termijn in cohesie in de wijk.
• Er is al een wijkgebouw aan de Anthuriumsingel. De wijken zijn niet zo groot dat elke wijk een
eigen buurthuis nodig heeft. Als er geld over is, kan dit beter aan iets besteed worden om de wijk
aantrekkelijker te maken.
• Zonde van de investering.
• Niet geïnteresseerd.
• Geen behoefte aan.
• Absoluut tegenstander. Ruimte beschikbaar Anthuriumsingel.
• Plekken genoeg waar dit kan, hoeft geen nieuw gebouw voor neergezet te worden.
• Heel erg goed voor de sociale cohesie, het zelfstandig houden van bewoners en het
veiligheidsgevoel.
• Totale onzin. Hebben mensen geen zin in of tijd voor.
• Om een ontmoetingshuis draaiende te houden heb je ieder jaar opnieuw budget nodig en ben je
erg afhankelijk van voldoende vrijwilligers hebben. Dat zien we op termijn al snel mislopen en dat
maakt het zonde om er in te investeren.
• Wordt niets helaas.

Overige opmerkingen (1):

• Zonde dat de energie/duurzame initiatieven allen zijn gestrand!
• Kunnen we met zijn allen meer aan de hondenpoep in de wijk doen? Aanspreken helpt niet (maakt
het soms erger). Ligt regelmatig hondenpoep bij voordeuren en de speeltuinen. Kleine moeite en
groot genot als de wijk schoon is.
• Het parkeren is een probleem, lijkt me heel lastig op te lossen. Maar al die auto's voor de deuren is
ook een rommeltje.
• Hou het vooral haalbaar en realistisch. Niet alleen voor nu, maar ook voor op de lange termijn. Als
mensen verhuizen, etc. Er moet wel logischerwijs opvolging aan e.e.a. gegeven kunnen blijven
worden.
• Ik reken erop dat de volledige 300.000 euro besteed wordt aan onze Vogelbuurt, zodat alle
initiatieven, ook welke wegens omstandigheden niet volledig konden worden uitgewerkt. Waarvoor
mijn dank!
• Insectenhotels plaatsen.
• Parkeerplaatsen optimaliseren, vuilcontainers ondergronds. Onderhoud openbaar groen verbeteren.
Sluiproutes fietsers maar ook bromfietsers blokkeren i.v.m. veel overlast.
• Leuk dat er wat nieuws te gebeuren staat in de wijk. Veel succes.
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Overige opmerkingen (2):

• Ik geef eigenlijk 100 punten aan het waterinitiatief. En aan de mogelijkheid om met ondersteuning
van de gemeente om te innoveren met energie verduurzaming (voor financiering aanschaf
duurzame energie toestellen). Warm water uit de grond om zodoende goedkoop energie te kunnen
maken. De besteding van die €300.000 kan beter daaraan besteed worden met het oog op de
toekomst.
• Verlichting in achterpaden!!
• Doe wat met de straatverlichting en veiligheid achterpaden.
• Wij hebben geen goede ervaringen met bankjes enz. op het grasveld bij het wandelpad van de
Grutto (ter hoogte van de fietsbrug). Graag geen toestellen hier weer plaatsen.
• Belangrijk is dat de wijk er beter uit gaat zien. Dat lukt niet met allerlei "kneuterige" ideeën van de
bejaarden die in deze wijk wonen! Deze mensen hebben tijd om dit soort ideeën aan te dragen,
terwijl de jonge mensen druk zijn met gezin en werk. Eigenlijk vinden wij dat de gemeente de
300.000 euro beter aan andere dingen uit kan geven. De meeste ideeën zorgen ervoor dat het
rommelig wordt in de wijk. En wat doet dat met de verkoopwaarde van je huis. Er is weinig
draagvlak voor de initiatieven ook al hebben er misschien weinig mensen gereageerd. Er kwamen
wel erg veel enquêtes in de brievenbus, die je dan weer ergens moest gaan bezorgen. Dat
vergeten mensen dan. En dan lijkt het alsof ze geen interesse hebben.
• Eigenlijk zie ik liever dat er voor financiering door de gemeente voor duurzame oplossingen voor
woningen komen. Stop die €300000 in een pot en maak dit bedrag een goedkopere lening aan de
bewoners voor aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, warmte uit de grond etc. Ook moeten
de parkeerplaatsen voorzien worden van water doorlaatbare tegels zodat hoosbuien die we de
afgelopen maanden in heel het land hebben gehad er in ieder geval niet toe leiden dat we onder
water komen te staan. Gezien dat de regering ertoe besloten heeft om de gaskraan dicht te draaien
moeten we nu al geld gaan besteden aan warmte oppompen uit de grond vind ik.
• Jammer dat sommige van de initiatieven het niet hebben gered.
• Jammer dat de verlichting in de brandgangen niet verder is uitgewerkt. Wij zouden daarbij best in
de kosten willen bijdragen.
• Ik zou meer oplaadpunten voor elektrische auto zien in de wijk.
• Meer natuurlijke toestellen plaatsen op centrale plein.
• Geen ontmoetingshuis in de wijk! Toen de wijk nog maar net bestond kwam er een jongerensoos
aan de andere kant van de Anjerdreef, welke veel overlast veroorzaakte, denk aan hangjongeren
en veel geluidoverlast 's avonds en in het beging van de nacht. Iedereen was blij dat dat weer
verdween!!
• Gelet op de discussie minder gebruik van aardgas, lijkt het mij zinvol om de wijk, nu deze geheel
opengaat, voor te bereiden op andere energiebronnen (verzwaring van het elektriciteitsnetwerk).
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