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De openbare ruimte in Pijnacker-Noord gaat op de

Om de veiligheid en verblijfskwaliteit in Pijnacker-

schop. Directe aanleiding is het verzakken van de

Noord te vergroten en het sluipverkeer te beperken

wijk door de aanwezigheid van een slappe veenlaag

wordt de hele wijk ingericht als 30 km-zone. De

in de bodem. Die is in de loop der tijd ingedrukt door

wegen in Pijnacker Noord worden, afhankelijk van

het gewicht van de wegen, groen en het verkeer.

hun functie, op verschillende manieren ingericht.

Daarnaast is het riool in Pijnacker-Noord aan
vervanging toe. Vrijwel het gehele rioolstelsel wordt
dan ook vervangen.
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Pijnacker-Noord. Die operatie wordt gefaseerd aangepakt en
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De Acacialaan en de Groen van Prinstererlaan

vindt plaats in nauwe samenspraak met de bewoners. Begin

zorgen voor de secundaire ontsluiting van de buurt.

2010 is begonnen met de uitvoering in de Geleerdenbuurt.

Deze straten verbinden de woonstraten met de
hoofdontsluiting;

Dit voorjaar wordt een start gemaakt met de
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De inrichting van de straten in de Berken- en

ontwerpwerkzaamheden voor de Berken- en Bomenbuurt.

Bomenbuurt wordt geoptimaliseerd, zodat er

Samen met de wijkvereniging en de gemeente stelt

voldoende ruimte is voor rijden, lopen, parkeren en

ontwerpbureau DN Urbland een inrichtingsplan op.

groen.

De verschillende wensen van bewoners worden hierin
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Berken- en Bomenbuurt gaan naar verwachting in het
voorjaar van 2017 van start.
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Kenmerken van een 30km/u zone
•

De toegang van een 30 km-zone wordt aangegeven met een 30 km/h-zonebord, bij voorkeur aangevuld
met een ondersteunende maatregel als een uitritconstructie of een verkeersdrempel. Dit noemt men de
“poortconstructie”.

•

Binnen de inrichting van een 30 km-zone zijn fysieke maatregelen vereist om de maximum snelheid af te
dwingen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.

•

Bij de keuze van de fysieke maatregelen, zoals drempels en versmallingen etc., is er aandacht voor
trillingsgevolgen en geluidseffecten. Minstens zo belangrijk zijn de gevolgen voor bijzondere voertuigen
als de ambulance, brandweer en openbaar vervoersbussen. Er zijn richtlijnen die aangeven op welke
afstanden verkeersremmende maatregelen moeten worden aangelegd.

•

Binnen een 30 km/u zone is meestal sprake van gelijkwaardige kruispunten. Bij een gelijkwaardig kruispunt
heeft elke bestuurder, dus ook de fietser, van rechts voorrang.

•

Op sommige plekken is een uitritconstructie nodig, bijvoorbeeld bij een kruispunt met een woonerf. Deze
is o.a. te herkennen aan de in-/uitritblokken en een doorlopend trottoir. Verkeer komende uit de uitrit
verleent voorrang aan alle verkeer, dus ook voetgangers, op de kruisende weg.

Parkeren en
bestrating

Duurzaam veilig
De wegen in Pijnacker-Noord worden voor zover
mogelijk ingericht volgens het concept Duurzaam

Uit de meting van de gemeente blijkt dat de parkeerdruk

Veilig. Ongelukken voorkomen is het uitgangspunt in

in de Berken- en Bomenbuurt als geheel niet te hoog is.

Duurzaam Veilig.

In enkele straten is de parkeerdruk echter wel te hoog. Bij
de herinrichting wordt bekeken of er extra parkeerplaatsen

Basisprincipe is dat de openbare ruimte zo wordt ingericht

gecreëerd kunnen worden en in welke straten.

dat verkeersdeelnemers in één oogopslag zien hoe ze
zich moeten gedragen. Dit wordt bereikt door de wegen

Alle bestrating in de Berken- en Bomenbuurt wordt

eenvoudig in te richten en daarmee de kans op conflicten

vervangen. 40% van de bestaande verharding wordt

te minimaliseren. Soms wordt extra veiligheid afgedwongen

hergebruikt. Het hergebruik heeft betrekking op

met toegevoegde maatregelen zoals verkeersdrempels,

straatstenen uit de bestaande rijbaan en parkeerplaatsen.

wegversmallingen, woonerven en inritconstructies.

Het overige verhardingsmateriaal dat wordt toegepast is
nieuw.

nieuwe bestrating

nieuwe bestrating

hergebruik bestrating
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Groen en water
Het groen in de Berken- en de Bomenbuurt is
onder te verdelen in vier categorieën: lanen, de

•

parkeerplaatsen krijgen een meer groene uitstraling,

•

er komen groene hagen langs de tuinen (op vrijwillige

bijvoorbeeld door een afwisseling met bomen;

(inrichting)

waterlinten, het historisch lint en het buurtgroen.

basis).

De laanstructuur van de Meidoornlaan en de Acacialaan
groen

worden versterkt. De bomen staan in een grasberm en

Bij de herinrichting van het groen in de buurt worden de

t
historisch lin

begeleiden de route. Het water in de buurt wordt beter

aanbevelingen van de werkgroep Groen van bewoners en

waterlint

zichtbaar gemaakt en plaatselijk voorzien van ecologische

gemeente meegenomen.

laan

bermen en natuurvriendelijke oevers.
De Noordweg is een historisch boerderijenlint in Pijnacker

Een aantal bomen in de buurt is als waardevol aangemerkt.

Noord. Het lint wordt in de Bomenbuurt begeleid door

Er wordt getracht om deze zoveel mogelijk te behouden.

oude boerderijen met karakteristieke hagen, knotwilgen

Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Ophoging heeft

en leibomen. Waar mogelijk wordt de karakteristieke

bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de groeimogelijkheden

boombeplanting en erfbeplanting langs de route versterkt.

van een boom. Hoeveel ophoging een boom kan hebben
is afhankelijk van de soort. Voor grote, waardevolle bomen

Het verspreid liggende groen in de buurt wordt heringericht.

wordt nader bekeken wat de maximale ophoging is die de

Het doel is om de buurt haar groene karakter te laten

bomen kunnen verdragen.

behouden en waar mogelijk te versterken. Mogelijke
maatregelen zijn:

lanen, waterlinten en historisch lint
schematische weergave

groen
historisch lint
waterlint
laan

historisch lint

voorbeeld inrichting historisch lint

zichtbare waterlinten

Acacialaan
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Speelplekken
De speelplekken in de Bomenbuurt worden opnieuw

Voor de speelplek aan de Vlierlaan is een apart

ingericht. Samen met de bewoners van de buurt

ontwerptraject samen met jongeren en de werkgroep

worden hiervoor schetsen gemaakt.

Spelen. Voor de andere twee speelplekken kunnen
bewoners meedoen aan een workshop, georganiseerd

Voor speelplekken in de openbare ruimte heeft de gemeente

door de werkgroep Spelen, waarin wensen en eisen op het

beleid geschreven. In dit beleid staat omschreven dat

gebied van de bestaande speelplekken worden vastgesteld.

voor de leeftijdscategorieën 0 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en

Het ontwerpbureau verwerkt de voorstellen tot een

12 jaar en ouder voldoende speelplekken gewenst zijn. In

inrichtingsplan. De gemeente bepaalt uiteindelijk of het

een bestaande wijk is dit echter niet altijd te realiseren,

voorstel binnen het budget past, niet in strijd is met het

bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek. In dat geval zijn

algemeen belang en of het goed kan worden onderhouden.

ook zogenaamde spelaanleidingen aanvullend mogelijk:

Nieuwbouw

bijvoorbeeld hinkeltegels of een knikkerputje.
Momenteel is in de Bomenbuurt een drietal speelplekken
aanwezig: twee speelplekken voor de jongste jeugd (0 tot

Door een clustering van voorzieningen worden

6 jaar) aan de Vogelkerslaan en de Wegedoornlaan en een

drie school- en welzijnlocaties in de Berkenbuurt

speelplek voor de oudste jeugd (12+ jaar) aan de Vlierlaan.

herontwikkeld tot woningbouwlocaties. Deze

In de Berkenbuurt is geen ruimte om nieuwe speelplekken

nieuwbouwlocaties vormen geen onderdeel van de

te realiseren. Wel zullen er waar wenselijk en mogelijk

herinrichting mede door onzekerheid over tijdstip van

spelaanleidingen ontworpen worden.

invulling.

speelplekken en hoven
schematische weergave
speelplekken
speelplek (0-6 jaar)

nieuwbouwlocaties

speelplek (12+ jaar)

schematische weergave

spelaanleiding

Stanislas 2

Stanislas 1
Klavertje Drie
Berkenhof

speelplekken

jaar)
speelplek (0-6
jaar)
speelplek (12+
g

spelaanleidin

voorbeelden inrichting speelplekken en hoven

herinrichting Berken- en Bomenbuurt
CONCEPT informatiedocument 30 april 2014

4

Ophoging maaiveld
De wijk Pijnacker-Noord kampt met een
verzakkingsprobleem. Verzakkingen zijn herkenbaar
aan het hoogteverschil tussen uw voordeurdrempel
en de openbare weg.
De verzakkingen zijn ontstaan door de aanwezigheid van
een slappe veenlaag in de bodem. Die is in de loop der
tijd ingedrukt door het gewicht van de aangelegde wegen,
groen en het verkeer.
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp streeft ernaar om het
openbaar gebied op te hogen tot het oorspronkelijke
aanlegniveau. Garages, garageblokken en schuren zijn
echter soms niet (goed) gefundeerd en mogelijk ook

voorbeeld van verzakking in de Bomenbuurt

verzakt. Direct nabij verzakte garages of schuren is de
nagestreefde ophoging niet of beperkt mogelijk. De

Bomen en struiken zijn vaak, afhankelijk van de soort,

gemeente moet daar maatwerk verrichten, waarbij hinder

niet bestand tegen de voorgenomen ophogingen. De

voor de gebruikers van deze gebouwen uitgesloten wordt.

gemeente probeert gemeentelijke bomen, vooral de
exemplaren die door de bewoners als waardevol zijn

Particuliere grondbezitters moeten zelf zorgen voor

bestempeld, zoveel mogelijk te sparen. Het kappen van

de ophoging van hun tuinen. Bewoners zijn ook zelf

bomen vanwege de ophogingen is echter onvermijdelijk.

verantwoordelijk voor het verwijderen en weer aanbrengen

Voor het kappen van bomen met een doorsnede van meer

van de inrichting van op te hogen tuinen. De gemeente stelt

dan 25 cm is een kapvergunning nodig. De gemeente

op verzoek wel grond en beperkt ook zand beschikbaar.

vraagt die aan voor bomen in het openbaar gebied. Als

Het gaat daarbij alleen om de noodzakelijke ophoging van

particuliere grondbezitters in hun tuin één of meer bomen

voortuinen en, indien grenzend aan op te hogen openbaar

gekapt willen hebben moeten zij zelf een kapvergunning

gebied, ook voor gedeelten van zij- en achtertuinen.

aanvragen. Denk daarbij aan de legeskosten van € 40,14.
Gebruikers van gemeentelijke voortuinen moeten ook zelf
een kapvergunning aanvragen. Zij hoeven echter geen
legeskosten te betalen.

voorbeeld van verzakking in de Bomenbuurt

voorbeeld van verzakking in de Berkenbuurt
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Gemeentelijke
riolering en drainage

Kabels en leidingen
Zoals gebruikelijk in woonwijken liggen ook

De hoofdriolen en huisaansluitingen in de wijk

in Pijnacker-Noord kabels en leidingen van de

Pijnacker-Noord zijn zowel qua leeftijd als vanwege

nutsbedrijven. Het gaat om elektra, telefoon- en

de opgetreden verzakkingen aan vervanging toe. Het

televisiekabels en gas- en waterleidingen.

gehele rioolstelsel, inclusief huisaansluitingen, wordt

Volgens de nutsbedrijven liggen de kabels en leidingen

dan ook vervangen.

soms door de voortuinen van de woningen. Vanwege
de voorgenomen ophogingen, herinrichtingen en

Bewoners met een gemeentelijke voortuin moeten rekening

rioolvervangingen worden sommige kabels en/of leidingen

houden met werkzaamheden in hun tuin vanwege de te

mogelijk vervangen. Hier wordt in een later stadium meer

vervangen huisaansluiting van het riool. Huisaansluitingen

over bekend. Bewoners moeten rekening houden met

worden vervangen tot vlak tegen de erfgrens. Een aan te

werkzaamheden in de voortuin.

leggen ontstoppingsstuk markeert de overgang van het

Algemeen

particuliere naar het gemeentelijke deel van de
huisaansluiting.

Dit document is bedoeld om u informatie te geven over de

In Pijnacker-Noord bestaan klachten over water in de

geplande veranderingen in uw buurt. Na de informatieavond

kruipruimtes. Deze klachten zijn door de gemeente

worden de wensen van de bewoners geïnventariseerd

geïnventariseerd en door een ingenieursbureau onderzocht.

door de wijkvereniging. Vervolgens zal het ontwerpbureau

De gemeente neemt in de hele wijk maatregelen om de

de wensen vertalen in een ontwerp. Het schetsontwerp

grondwaterstand beter te regelen door de aanleg van

wordt gepresenteerd tijdens een volgende bewonersavond.

drainage. Hierbij wordt rekening gehouden met de (houten)

Uw reacties worden beantwoord of verwerkt in een

funderingen van woningen, zodat deze niet droog komen te

Schetsontwerp (SO) en via een Voorlopig Ontwerp (VO)

staan. De drainage wordt aangelegd tijdens het vervangen

uiteindelijk in een Definitief Ontwerp (DO).

van de hoofdriolen. Indien gewenst kunnen bewoners
op eigen grond ook een drainage aanleggen en deze

Volgens de planning kan op zijn vroegst voorjaar 2017

‘aanbieden’ op de erfgrens. Ook dan zal de gemeente deze

met de uitvoeringswerkzaamheden in de Berken– en

drainage aansluiten op het gemeentelijke riool.

Bomenbuurt worden begonnen. Alle werkzaamheden
worden zoveel mogelijk in één keer uitgevoerd. De

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het op de juiste

nutsbedrijven worden geïnformeerd, zodat zij gelijktijdig

hoogte brengen van hun kruipruimte. Bij het onderzoek is

kunnen aansluiten als zij voornemens zijn om ook

gebleken dat veel kruipruimtebodems te laag liggen. De

werkzaamheden uit te voeren. Zo wordt de overlast zoveel

afstand tussen de onderkant van de beganegrondvloer en

mogelijk beperkt. Het is echter niet uit te sluiten dat de

de bodem van de kruipruimte mag niet meer dan ca. 50 cm

planning van de gemeente en nutsbedrijf niet op elkaar

zijn. Bij een hoogte van > 50 cm blijft er wellicht water in de

aansluiten en er na elkaar werk wordt gedaan.

kruipruimte staan.
Voor verdere informatie: zie gemeentelijke website

Op de gemeentelijke website is uitgebreide informatie
beschikbaar over de voorgenomen ophoging en de inrichting
van de openbare ruimte:
www.pijnacker-nootdorp.nl > Wonen en leven > Bouwen en
wonen> Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Pijnacker
Noord
Contactpersonen gemeente (tel. nr. 14015):
voor algemene vragen: Angela Lie
		

(a.lie@pijnacker-nootdorp.nl)

voor technische vragen: Peter Bol
		

(p.bol@pijnacker-nootdorp.nl)
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