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Samenvatting enquête verkabelen 

Op 25 januari heeft de  gemeente Oegstgeest een enquête gestuurd aan 2.500 huishoudens nabij het 
hoogspanningstraject van Oegstgeest. Bewoners uit de wijken De Morsebel, Haaswijk en Poelgeest 
werd gevraagd naar hun wensen voor voorzieningen in de vrijkomende zone, indien in 2022 zou 
worden besloten om de kabels ondergronds te brengen. 

Hoge response 
Veel inwoners hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Wij ontvingen maar liefst 922 
reacties op de enquête.  

Natuur & Recreatie 

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat - op het gebied van Natuur & Recreatie – een ‘Park 
om te recreëren’ hun het meeste aanspreekt. Op de voet gevolgd door een ‘Tiny forest’. Maar ook 
geven inwoners aan kleinschalige horeca met bijvoorbeeld een ‘Theehuis/Lunchroom’ graag terug te 
zien in het gebied.  

De totale scores van deze uitvraag ziet er als volgt uit: 

Park om te recreëren  47% 
Tiny forest  38% 
Theehuis/Lunchroom  37% 
Pluktuin  32% 
Heemtuin  32% 
Kinderboerderij  32% 
Hertenkamp  17% 
Honden-uitlaatplek  12% 
Visvijver  11% 
Buurttuin  8% 
Volkstuin  4% 

 

Sport & Spel 

In navolging van de hoge score voor een park om te recreëren, scoren bij dit thema de wandelpaden 
het hoogst als gewenste voorziening. Aansluitend hierop zien wij ook de wens voor meer bankjes. 
Ook (een uitbreiding van) natuurlijke speelvoorzieningen voor kinderen zien wij terug in deze 
uitvraag.  

Wandelpaden 78% 
Fietspaden 31% 
Openbare fitnesstoestellen 28% 
Klimrekken 27% 
Multifunctioneel sportveld 25% 
Trimbaan 24% 
Jeu-de-boulesbaan 24% 
Mountainbikepaden  10% 

 

Wat mist u? 
De meest mensen zijn tevreden over hoe het park er nu bij ligt. Wel ziet men graag een kwalitatieve 
verbeterslag van het gebied. Denk hierbij aan meer wandelpaden en verbindingen hiervan met 
andere (wandel)gebieden binnen de gemeente. Maar ook meer bomen, verbetering van de 
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biodiversiteit, natuurlijke speelvoorzieningen en bankjes. Veel mensen vragen aandacht voor 
onderhoud van het gebied.  

Samenvattend is in grote lijnen de volgende top 3 van gemiste voorzieningen waar te nemen: 

1. Theehuis/Lunchroom 
2. Kinderboerderij 
3. (Natuur)speelvoorzieningen kinderen 

 

Overige opmerkingen 
Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruikt om nadere opmerkingen te geven op 
verkabeling. 70% van de respondenten deed dit. Men is doorgaans positief over eventuele 
verkabeling. Respondenten geven tegelijkertijd aan veel waarde te hechten aan het groene karakter 
van de zone. Dit wordt erg gewaardeerd en men wil het groene karakter hoe dan ook behouden en 
zo mogelijk verbeteren.  

Zorgen zijn er ook. Potentiële, beperkte woningbouw ervaart men als een bedreiging voor de zone. 
Van de respondenten wenst circa 19% de situatie te behouden zoals ze deze nu kennen. Circa 9% van 
de respondenten spreekt zich expliciet uit tegen woningbouw.  

Circa 7% van de respondenten maakte andersoortige opmerkingen ten aanzien van potentiële 
woningbouw. Zij gaven daarbij aan dat deze goed moet passen in de omgeving en/of aan de randen 
van het traject gesitueerd zou moeten worden. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor 
laagbouw en vooral betaalbare woningen voor jongeren/starters, mensen met een modaal inkomen 
en ouderen.  

Bovenal vragen respondenten over de verkabeling nader geïnformeerd en betrokken te worden.   

De gemeente zal hier zeker gehoor aan geven en later in het jaar op dit verzoek ingaan. 

 


