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Resultaten enquête Recreatieplas (Voortuin II) Uitgevoerd 

door het wijkplatform Snel&Polanen-Waterrijk. 

1, Aanleiding 
De aanleiding van dit onderzoek is het voornemen van het college van de gemeente 

Woerden om schuifruimte te zoeken voor bedrijven in Woerden zoals uiteindelijk gepresenteerd in 

het rapport; Tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek schuifruimte. Dit heeft in de wijk 

Snel&Polanen-Waterrijk geleid tot veel commotie. Om een beter beeld te krijgen wat nu de mening 

van de bewoners is hebben we een enquête uitgezet.  

2, Opzet van het onderzoek. 
Dit kwantitatieve onderzoek is opgezet op basis van een kwalitatieve analyse op basis van 

een tweetal zogenaamde groepsgesprekken, een tweetal wijkbijeenkomsten waarbij de gemeente de 

plannen en ideeën gepresenteerd heeft en het wijkplatform de meningen van de bewoners 

opgehaald hebben. Deze avonden waren zeer goed bezocht met meer dan 200 bewoners. We 

beseffen dat de uitkomsten van die avonden wellicht geen representatief beeld geven van de mening 

van de gehele wijk. We hebben daarom op basis van de opmerkingen, vragen en zorgen geuit tijdens 

de bijeenkomsten verwerkt in een enquête en de bewoners via de Snelpost, onze wijkkrant, en onze 

sociale mediakanalen opgeroepen de enquête via Google online en anoniem in te vullen.   

3, Betrouwbaarheid en validiteit 
 De mate van validiteit hangt af van de vorm van validiteit die gekozen wordt. Hier is gekozen 

voor een indruksvaliditeit omdat het hier gaat om de toekomstige situatie van het recreatiegebied en 

hoe de bewoners nu aankijken tegen de verwachte consequenties die het hen betreft.  

Er is gekozen voor een enquête omdat dit gezien de zeer beperkte middelen, tijd en geld, ten 

opzichte van een uitgebreid kwalitatief onderzoek het snelste en toch betrouwbaar beeld zal geven. 

De vragen in de enquête zijn bewust neutraal geformuleerd en er is vooral ook ruimte gegeven om 

de mening nader te specificeren of te nuanceren. Door het zo breed mogelijk uitzetten van de 

enquête, via de zeer goed gelezen Snelpost en de verschillende sociale mediakanalen is iedereen in 

de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de enquête en kan het als betrouwbaar gekwalificeerd 

worden.  

4, Analyse van de uitkomsten1 
4.1 Algemene vragen en uitkomsten  

Van alle 228 respondenten was vrijwel iedereen goed geïnformeerd over de plannen. Slechts 3%2 van 

de respondenten was niet goed op de hoogte van de plannen zoals gepresenteerd in de 

tussenrapportage door de gemeente.  

 Van alle respondenten woont 98% in Woerden en 89% in de wijk Snel&Polanen-Waterrijk. 

31% van de respondenten kijkt direct uit op het gebied waar de bebouwing zal gaan komen.  

 
1 Zie Excel bestand via op onze site www.snelenpolanenwaterrijk.nl 
2 De percentages zijn afgerond op hele cijfers 
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Van alle respondenten werkt 60% niet in Woerden zelf. Op de vraag of de respondent een bedrijf in 

Woerden heeft antwoorde 14% ja, waarvan slechts 1% aangeeft behoefte heeft aan uitbreiding van 

de te bouwen bedrijfsruimte.  

4.2, rapportcijfers 
We hebben analoog aan het rapport de respondenten gevraagd op de verschillende aspecten 

een rapportcijfer te geven. Op alle aspecten zijn er zware onvoldoendes gegeven. Onderstaand per 

aspect de rapportcijfers; 

• Over het algemene aspect van het project gaven 83% van de respondenten een 

onvoldoende. In totaal gaven 49% een één.  

• Over het verkeerstechnische aspect van het project gaven 82% van de respondenten een 

onvoldoende. In totaal gaven 41% een één. 

• Over het milieutechnische aspect van het project gaven 78% van de respondenten een 

onvoldoende, In totaal gaven 39% een één. 

• Economische, aspect van het project gaven 72% van de respondenten een onvoldoende, 

In totaal gaven 31% een één. 

• Esthetische aspect van het project gaven 78% van de respondenten een onvoldoende, In 

totaal gaven 41% een één. 

• Recreatieaanpak aspect van het project gaven 81% van de respondenten een 

onvoldoende, In totaal gaven 44% een één.   

4.3, Reacties 
 Er zijn heel veel reacties gegeven. Hiervoor verwijzen we graag naar het Excel bestand. Er zijn 

echter twee aspecten die er uitspringen en dat zijn de verkeersafwikkeling en het aantasten van het 

recreatiegebied. Hier maken de bewoners zich erg veel zorgen over.  

5, Conclusies 
De respons met 228 respondenten mag als ruim en representatief gezien worden, zeker als in 

aanmerking genomen wordt dat de meeste respondenten uit de wijk zelf komen. Ook het feit dat 

97% van de respondenten goed op de hoogte is van de plannen rondom het plan geeft aan dat de 

bewoners zeer betrokken zijn. Over de ondernemers kunnen in dit onderzoek geen duidelijke 

conclusies getrokken worden omdat het niet bekend is of en welke ondernemers betrokken zijn bij 

het plan en de enquête ingevuld hebben.  

Als we naar de rapportcijfers kijken kunnen we concluderen dat er een zware onvoldoende 

gegeven wordt op alle aspecten. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat er geen draagvlak is 

om met dit plan op deze wijze verder te gaan.  

De hoofdconclusie is dat er heel weinig draagvlak is om een bedrijventerrein te realiseren 

aan de recreatieplas. Naast allerlei andere ook valide redenen is het aantasten van het gebied dat 

bedoeld is/was als recreatiegebied. De plas en alles erom heen zou voor de hele Woerdense 

gemeenschap het gebied moeten worden om te recreëren, het gehele jaar door. Dat wordt nu met 

het plan in zeer ernstige mate aangetast. Ook de verkeersafwikkeling wordt als een groot probleem 

gezien. De huidige infrastructuur is niet berekent op de extra toename van het (vracht)verkeer zeker 

als er ook nog een grootschalig evenementen/recreatie complex gerealiseerd gaat worden.  
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6, Aanbevelingen, vervolgonderzoek 
 Het bestuur van het wijkplatform Snel&Polanen-Waterrijk kan niet anders gezien alle reacties 

en de weerstand tegen dit plan de gemeente te adviseren de locatie Cattenbroekerplas/ Voortuin II 

niet als een haalbare optie te beschouwen. Mocht de gemeente het toch als een optie zien, hetgeen 

wij betreuren namens een overgrote meerderheid van de respondenten als wijkplatform gezien de 

meningen en reacties vanuit de wijk, dan zal er een uitgebreid vervolgonderzoek plaats moeten 

vinden onder de bewoners van de wijk om de bezwaren goed in beeld te krijgen en onderzoeken of 

en in hoeverre er iets aan de bezwaren gedaan zou kunnen worden.  

 Dit rapport moet vooral gezien worden als een eerste onderzoek naar de mate van draagvlak 

om het gebied bij de recreatieplas Cattenbroekerplas als bedrijventerrein in te richten. Ondanks dat 

het onderzoek wellicht wetenschappelijk onvoldoende uitgewerkt is door gebrek aan middelen die 

het platform ter beschikking staat geeft het wel een goed en onderbouwd beeld. Het wijkplatform 

hecht heel veel waarde aan openheid en transparantie en om deze redenen zijn ook alle data voor 

eenieder beschikbaar om zelf kennis te nemen van deze data en daarmee de eigen conclusies te 

trekken.  

In het vertrouwen eenieder voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij vooral de leden van de 

gemeenteraad Woerden heel veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit. Uiteindelijk is het de 

gemeenteraad zelf die in meerderheid op een democratische wijze de keuze moet maken. 

 

Namens het bestuur van Stichting Wijkplatform Snel&Polanen-Waterrijk, 

 

G.C.H. van der Lit 

Voorzitter.  

 

Bijlage, grafieken van de uitkomsten. 
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