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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Nissewaard?" geeft 97% van
de respondenten een "Mooiste stukje groen:".
Op stelling 2 “De gemeente Nissewaard is groen genoeg” antwoordt 31% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "2.1 Welke plekken in Nissewaard kunnen wel wat meer groen of kleur gebruiken?" geeft
86% van de respondenten een "Plek:".
Op vraag "3 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de visie op een groen en waterrijk
Zuid-Holland?" antwoordt 58% van de respondenten: "Niet of nauwelijks op de hoogte".
Op stelling 4 “Als ik naar het centrum van Spijkenisse ga parkeer ik mijn auto altijd in het gratis
parkeergebied” antwoordt "24%" van de respondenten: 4 “Als ik naar het centrum van Spijkenisse ga
parkeer ik mijn auto altijd in het gratis parkeergebied”.
Op vraag "5 Welke tip zou u dan geven?" is het meest gekozen antwoord (26%): "Wijzig
parkeersituatie in vergunninghouder-parkeren".
Op stelling 6 “Het beeld Pedita is een toegevoegde waarde voor Heenvliet” antwoordt 37% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op stelling 7 “Pedita moet terugkeren naar Heenvliet” antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "8 Stel u mag de Stichting een tip geven om het geld bijeen te krijgen. Welke tip zou u de
Stichting willen geven?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 159 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Groene leefomgeving
Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze
visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen
ineen om Zuid-Holland te vergroenen.

1. Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Nissewaard?
(n = 148, 3% = Ik ken geen groene plekken in de gemeente Nissewaard)
Mooiste stukje groen:





































Beerenplaat (2x)
Bern
Bernisse (33x)
BERNISSE
Bernisse en omgeving Mallebos
Bernisse gebied (3x)
Bernisse gebied en mallebos
Bernisse gebied nabij Simonshaven
Bernisse plas
Bernisse, bij de sluizen van Heenvliet
Bernissegebied (3x)
Bernissegebied en wat onder beheer staat van natuurmonumenten
Bos bij vogelenzang
Brede uiterwaarden van het spui
De Berenplaat en Oude Maas oever
De bernisse
De Bernisse (8x)
De bomen aan de Maaswijkweg
De polders van zuidland en de Bernisse
Dorpsstraat hekelingen
Er zijn er zoveel.
Hartelbos
Hartelpark (9x)
Hartelpark plus kanaal.
Het Bernissegebied
Het grote wiel
Het pad heuveltje op achter de skatebaan
Het park bij Schiekamp
Het park de elementen
Het park/bos aan de west kant
Het stukje tussen het park Waterland en Hekelingen , wat ik weet, er zullen nog wel mooiere zijn,
maar ik ga daar altijd zitten op een steen en even genieten !
In mijn tuin
Langs de Bernisse
Langs het Spui
Langs het water
Maasboulevarf
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Maaswijk park
Mallebos (9x)
Malledijk
Mallenbos (2x)
Mijn tuin
Natuurgebied de Bernisse
Natuurgebied langs het spui thv zuidland
Omgeving Simonshaven
Park (2x)
Park bij de Hartelbrug
Park Braband
Park Eendenkooi, Park Brabant, Bernisse
Park Heenvliet
Park in Noord, Bos bij Simonshaven
Park vogelenzang
Park Vogelenzang (2x)
Park vogelenzang en park brabant
Park Waterland (2x)
Park waterland en landerijen
Park Waterland.
Parken Waterland
Polders & bernisse
Polders rondom Zuidland
Rond de Bernisse
Spuimonding West
Spuimonding-West
Sterrenkwartier
Strook Beverveen langs de Hekelingseweg
Vanuit de Schenkel zo de drogendijk op en de polder in langs het Spui!!! en de Wolvenpolder!!
Vogelzang park
Wandelpark aan de zijde bij vv Hekelingen naast de Maaswijk
Waterlandpark
Wolvenpolder (6x)
Wolvenpolder e.o. (2x)
Zijn zoveel stukjes groen
Zuidland - Bernisse
Zuidland Bernisse

Toelichting
Mooiste stukje
groen:







Als inwoner van Spijkenisse is dat mijn leefgebied en daar ben ik het meest
bekend. Naast park Vogelenzang is het Mallebos ook een mooi stuk om te
wandelen of fietsen.
Altijd lastig zo'n vraag, want door het ene gebied te kwalificeren, loop je de
kans een ander te diskwalificeren. En dat is niet de bedoeling, want
Nissewaard heeft talrijke mooie gebieden.
Behoeft wel onderhoud.
De grienden zijn echte natuur
Er zijn ook nog andere plekken, maar het mooiste wordt gevraagd, dus...
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Ik ken geen
groene plekken
in de gemeente
Nissewaard



Het Bernisse gebied is een stuk natuur wat in lange tijd door een redelijk goed
beheer beleid is ontstaan.
Echter door wanbeleid is de laatste jaren erg veel verloederd. Eveneens ligt
het gevaar op de loer van versnippering door commerciële activiteite.
Het is lekker wild, hoge biodiversiteit.
Is nog een jong gebied onder beheer van Natuurmonumenten. Het is een riet
moeras gebied waar flora en fauna de ruimte krijgen.
Jammer dat het onderhoud wat gedaan wordt nogal rigoureus is. Niet netjes
maar met de botte bijl. Schelpenpad ook geen goede keus.
Mooie combinatie van activiteiten (mountainbiken, hond uitlaten, wandelen,
etc.) en natuur.
Natuurgebied de bernisse
Prachtige bomen lopend van wielanden naar weilanden, mooie tuinen en
gebouwen.
Ruimte, stilte (nog wel), meer natuurlijk uiterlijk.
Rust
Zowel in de herfst als in het voorjaar is het blad van de bomen
wonderschoon.Wat is de boomsoort eigenlijk?Ik geniet er elk jaar van.
Het onderhoud word slecht uitgevoerd. ze komen beetje schoffellen en knip
hier en daar een tak weg en weg zijn ze.
Alle platsoenen hebben wild groei en komen ver over paden en wegen heen.
ziet er rommelig uit. Voor al omgeving wijk de hoek en sterrenkwartier
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2 “De gemeente Nissewaard is groen genoeg”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=157)
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0%
Zeer mee eens

Mee eens
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Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 2 “De gemeente Nissewaard is groen genoeg” antwoordt 31% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Neutraal








Mee
oneens











Ben genreigd te kuezen voor 'mee eens' maar meer mag altijd en wellicht meer
variatie.
Er is redelijk wat groen, leuke dijkjes en parken met bomen, maar van mij mag het
allemaal best wat leuker en aangenamer groen worden.
Er zijn mooie stukken, maar veel groen of potentieel groen (Maasboulevard, het
Land) gebruikt voor nieuwbouw.
Het buitengebied is groen genoeg maar dat geldt niet voor het stedelijk gebied. Een
vreemde vraag dus.
Is groen..niets mis mee. Maarrrr mag beslist niet minder groen. vandaar neutraal.
Vooral het centrum kan een stuk groener, echt een beton dorp
De nieuw bouw wijken hebben weing groen er tussen
Het kan altijd groener
Kan altijd groener. Bijvoorbeeld verbod op beton tuinen of premie voor groene
tuinen
Meer groen is altijd beter
Meer groene tuinen. Meer bomen.
Nissewaard is op veel plaatsen groen, maar op veel plaatsen wordt/is het ook
wegbezuinigd. Vooral sommige wijken zijn (in de wijk zelf) niet groen. Het kan dus
altijd groener. Ook kan de kwaliteit van het groen omhoog (bijvoorbeeld in
sommige parken meer beheren in plaats van dit door de koeien te laten doen of
mooie sappige grasvelden aanleggen, waarop bewoners echt kunnen recreeeren
(lezen, luieren, lunchpauze, zoals je dat hebt in steden als Edinburgh en Glasgow,
maar ook in Rotterdam).
Nooit groen genoeg. Helemaal niet nu veel mensen stenen kiezen voor hun tuin
Sommige wijken en delen van nissewaard zijn heel groen, andere delen minder
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Zeer mee
oneens






Er is de laatste jaren teveel gekapt (ook gezond hout) dat nog steeds niet is
gecompenseerd !
Mijn directe woonomgeving was zeer groen. De gemeente heeft alles weggehaald.
Toen wij in Zuidland kwamen wonen stonden er veel meer struiken en bomen. Veel
is nu gras geworden. Het heeft de kleur groen maar verder hebben maar weinig
mensen hier iets mee en fungeert het eerder als poepveldjes.
Vooral in (particuliere) tuinen te veel tegel en te weinig groen
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2.1 Welke plekken in Nissewaard kunnen wel wat meer groen of kleur
gebruiken? (n = 65; 14% = weet niet)















































Alle wijken kunnen meer groen gebruiken
Alles, vooral niet meer groen weghalen. En Spijkenisse mag sowieso groener
Bebouwde kom Spijkenisse
Bernisse gebied beter onderhouden!
Centrum (5x)
Centrum eigenlijk overal
Centrum en woningen nabij Hongerlandsedijk
De Akkers en omg.
De hele gemeente
De hoek en sterrenkwartier west
De nieuwe wijk naast de spijkenissebrug
De sterk verstedelijkte wijken en mede de kernen van de oude gemeente bernisse
De straten,langs de weg, overal.
Elke wijk 8n Nissewaard kan meer groen gebruiken omdat het nooit te veel is
Geheel spijkenisse
Hekelingen
Het land
Het land, vriesland, akkers groenewoud
Het land.
In de wijken tussen de huizen
In de wijken zelf
Maaswijk (2x)
Maaswijk, de Hoek, molenwatering, centrum
Meer groen in de woonwijken bv gildewijk
Meer parken maken en speeltuinen
Overal
Overal waar ruimte is
Parken
Plekken met veel woningen dicht op elkaar zoals waterland en de akkers
Rond het centrum
Rondom theater
Schenkel
Spijkenisse (3x)
Spijkenisse Centrum e.o.
Spijkenisse in z'n geheel.
Spijkenisse zelf
Sterrenkwartier
Theaterplein
Tuinen. Centrum.
Veerman
Versteende achtertuinen, Nieuwbouwwijken
Vriesland, Akkers, Gaarden
Wijk waterland
Wijken zelf
Wolvenpolder en omgeving
Woonwijken in spijkenisse
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Woonwijken zelf.
Zuidland

Toelichting
Plek:

















Alle delen waar huizen dicht opeen staan
Bomen geven altijd meer sfeer
Centrum kan veel groener
Centrum van spijkenisse is lelijk een blok beton er wordt veel gebouwd maar het groen
wordt achterwege gelaten als je in een laan woont dan horen daar bomen, nu zeuren
mensen snel als er een boom voor hun huis staat, die hoort daar en de gemeente moet
mensen daar op wijzen. ook voorlichting is goed om mensen te wijzen op het feit dat er
meer groen moet komen in plaats van kale betonnen tuinen
De groenste wijk van Nissewaard is allang niet meer groen.
Eigenlijk vind ik heel Spijkenisse niet groen genoeg, te weinig parken zo als bijv park
waterland of park Brabant. Elke wijk zou minimaal twee van deze plekken moeten
hebben, maar ook in de eijken mis ik bomen, plantenperkes (niet van die dooien) enzo.
Het groen moet zoveel mogelijk zelfregulerend zijn, dus geen onderhoud kosten of
overdreven extra geld zoals bloem/planten bakken die erg duur zijn in aanschaf en
onderhoud.
Ik mis persoonlijk nogal wat wijdse groene gebieden in de bebouwde kom van
Spijkenisse. Veel gebieden zijn serieus volgebouwd, op elkaar ook echt, waardoor er op
wat bomen na m.i. weinig ruimte is voor groen. Gemeentes als bijvoorbeeld Zwijndrecht
gaan daar serieus echt héél anders mee om.
Ik woon in Zuidland en kom onvoldoende in de andere kernen om hier een mening over
te hebben.
In de woon wijken staan de woningen te dicht op elkaar en daardoor is er te weinig
groen.
Spijkenisse is een zeer verstedelijkt gebied. In Spijkenisse is een stukje groen grasveld
algauw sportveld of heeft een rij struiken een afscheiding functie.
Er is nooit groen om het groen of met de intentie een stuk natuur te laten.
Teveel steen en bestrating, te weinig echte grote bomen, te weinig "echte" tuinen.
Ye
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De gezamenlijke visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland is opgesteld door driehonderd
partijen en is te vinden via de website van de provincie Zuid-Holland.

3 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de visie
op een groen en waterrijk Zuid-Holland?
70%

(n=153)
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0%
Volledig op de
hoogte

Grotendeels op de
hoogte

Enigszins op de
hoogte

Niet of nauwelijks
op de hoogte

Weet niet

Op vraag "3 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de visie op een groen en waterrijk
Zuid-Holland?" antwoordt 58% van de respondenten: "Niet of nauwelijks op de hoogte".

Toelichting
Enigszins op de
hoogte



Hier mag best wat meer aandacht aan gegeven worden. Met name wat dat
betekent voor Nissewaard (en meer specifiek Spijkenisse) en wat de bewoners
daar voor inspraak hebben.

Niet of
nauwelijks op
de hoogte



Media blijkbaar gemist
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Groene leefomgeving
Parkeren
Kunstwerk Pedita
06 juli 2018 tot 14 juli 2018
159
7,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 15 seconden
17 juli 2018
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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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