Deelrapport II, werkgroep Groen en Parken; Geleerdenbuurt.
SUGGESTIES EN IDEEëN VOOR INRICHTING VAN GROEN IN BUURT C
Zie ook deelrapport I van werkgroep Groen en Parken (‘Groen is meer waard dan je denkt’,
dd. 11 juni 2007).
De buurt maakt in het algemeen een groene indruk. Dat komt zowel door de vele groene
voortuinen als door de bomen en struiken in de openbare ruimte. Diverse bomen zijn
aangemerkt als waardevol. Anderzijds is een aantal bomen dood of aan het eind van hun
levensduur. Door vernieuwing van riolering en het ophogen zullen zowel het merendeel van
de struiken als enkele bomen moeten worden vervangen. Helaas zijn ons de precieze hoogtes
voor het ophogen in de verschillende straten ons op dit moment niet bekend.
De werkgroep Groen en Parken merkt nadrukkelijk op dat bewoners zelf verantwoordelijk
zijn voor de inrichting van hun voortuinen en het overleg daarover met hun buren.
De volgende suggesties worden gedaan voor het groen e.d. in buurt C:
Algemeen:
- In een aantal straten is er weinig ruimte om bomen te plaatsen. Diverse bewoners zijn
bereid om in eigen voortuin kleine bomen te planten. De werkgroep zal een lijstje met
suggesties maken. Eigen overleg met buren over plaatsing is gewenst.
- Klimopgroei is een algemene plaag in het openbare groen van Pijnacker-Noord. Het
moet bij renovatie drastische verwijderd worden. Ook bij het daarna volgende
onderhoud dient verwijdering meer aandacht te krijgen dan tot nu toe.
- Her en der moet een keuze gemaakt worden tussen een ordelijke (meestal) dan wel een
natuurvriendelijke inrichting van het openbare groen (bijv. op hoek EinsteinlaanKamerlingh Onneslaan, ten behoeve van vogels en insecten).
- Vervanging van bomen dient te geschieden door waardige opvolgers (minimale
omtrek 25 á 30 cm).
- Alle perken (incl. snippergroen) verdienen een grondige renovatie en daarna een
mooie inrichting (voor een beter aanzien van de buurt en de wijk).
- De gemeente dient ofwel zelf het onderhoud van snippergroen serieus ter hand te
nemen, ofwel hierover overleg met bewoners te starten.
Per straat:
- Alb. Schweitzerlaan :
 Natuurvriendelijke oevers zijn mogelijk/gewenst.
 Grote rietkragen moeten sterk worden verkleind en deels vervangen door
bloeiende waterminnende planten (bijv. irissen, dotters en waterlelies), zodat
het zicht op het water verbetert, maar spelevaren voor kinderen mogelijk blijft.
 Plantsoen met kunstwerk handhaven.
 Oude meidoorn vervangen door waardig jonger exemplaar.
 Tegenover huisnr. 14 aan waterkant een drietal lage bomen (bijv. knotwilgen)
plaatsen (om zicht op flats iets te verminderen).
- Noordweg:
 (tussen Alb. Schweitzerlaan en Dunantlaan). Groene invulling tussen
Noordweg en ventweg proberen te maken, met enkele oversteekmogelijkheden. Ventweg en trottoir niet versmallen.
 (tussen Dunantlaan en rotonde). Groene invulling tussen Noordweg en
ventweg verbeteren; berberis bij hek staat er zieltogend bij (verkeerde grond of
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beter bemesten??). Wellicht is haagbeuk of niet-woekerende klimop beter.
Aanwezige hekwerk verlengen tot Dunantlaan en richting rotonde.
 Rotonde fleurige en in meerdere seizoenen bloeiende invulling geven.
Kunstwerk toevoegen?
Nightingalelaan:
 De 5 metasequoia’s zijn waardevol en moeten, zo mogelijk, gehandhaafd
blijven.
 De perken met rozen handhaven of, als nodig, vervangen door waardige
opvolgers.
Einsteinlaan:
 (lange zijde). Bomen handhaven, bosplantsoen vervangen tegenover nummers
1-15.
 2 bomen zijkant Dunantlaan 26 zijn eigendom van de gemeente. Ze zij
begroeid met klimop en daardoor waardevol voor vogels en insecten, maar ze
verstikken. Perk grondig renoveren en bomen vervangen.
 Grondige renovatie is nodig van de lage begroeiing van de perken.
 (korte zijde). Kleine bomen in voortuin bewoners aanbevelen.
 Mogelijk alternatief: het is misschien mogelijk om een paar zuilvormige
bomen in het trottoir (tussen de parkeerstroken) te plaatsen.
 Zijkant C1000 een groene invulling geven.
 Populieren aan achterzijde C1000 tot ongeveer halve hoogte reduceren of
verwijderen en vervangen door andere, kleinere bomen.
Lorentzlaan:
 Zilverberken in privé tuinen zijn erg hoog.
Kamerlingh Onneslaan:
 Struiken in perkje aan noordzijde vormen scharrig geheel en verdienen
grondige renovatie.
Pasteurlaan:
 Electriciteitshuisje met nieuwe struiken camoufleren en/of (ludiek)
beschilderen.
 Catalpa’s zo veel mogelijk handhaven.
 (aan Dunantlaankant van speelterrein). De groene buffer is op aandringen van
de bewoners gerealiseerd als ballenvanger. De buffer handhaven (met name
indien mogelijk de Els en de Sierappel), maar grondig renoveren.
Dunantlaan:
 Op hoek van Pasteurlaan 1 staat een waardevolle Goudiep. Deze handhaven ,
maar perkje grondig renoveren.
Röntgenlaan:
 Geen specifieke suggesties voor verbeteringen.
Curielaan:
 Geen specifieke suggesties voor verbeteringen.
Nansenlaan:
 Een betere benutting van de kleine beschikbare ruimte bij de blinde
garagemuur is gewenst. Niet-prikkende beplanting (in verband met
naastgelegen parkeerplek) of (ludieke) beschildering in overleg met eigenaar.
Nobellaan:
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(Noordzijde). Aan waterkant intensief gazon langs straat, maar bijv. over 1
meter breedte langs waterkant gras met kruidenvegetatie inzaaien/laten
groeien. Ook enkele perken narcissen aanleggen voor bloei in het voorjaar.
De perkjes bij de ingang van de flat moeten opnieuw ingericht worden.
Ondergrondse berging voor afval, glas en kleding van voldoende omvang
aanbrengen in plaats van de huidige bovengrondse.
(Oostzijde). Voor parkeerplaatsen bij C1000, na eventueel rooien van de
coniferen en pinussen, een groene uitstraling creëren door aanplanten van
hagen, struiken en enkele lage bomen (bijv. lei-linden).
Er is behoefte aan meer/grotere afvalbakken in buurt van C1000, die zodanig
zijn afgesloten dat vogels er niets uit kunnen halen.
De bomen in het parkje verdienen aandacht. De aanwezige struiken (tegenover
C1000) verdienen grondige renovatie.
Een idee voor de inrichting van het nieuwe parkje is, om een halfverhard
slingerend pad (van Groen van Prinstererlaan naar Troelstralaan, met
geleidelijk omhooglopende aftakking naar Einsteinlaan) aan te leggen met
daarnaast een aantal bankjes en afvalbakken. Dit pad moet mogelijkheid
bieden voor wandelen van mensen die niet goed ter been zijn, bijv. ouderen
met een rollator.
Een afgescheiden hondentoilet, met enkele gecombineerde zakdispenserafvalbakken, kan hier hondenpoepoverlast minimaliseren. Dit toilet moet goed
onderhouden worden (schoonmaken, ontsmetten, ontgeuren; zie bijv. website
Gent, België).
Een brug(getje) kan verbinding maken naar de Savornin Lohmanlaan voor het
gemak van de daar wonende ouderen. Als dit kan leiden tot meer overlast van
drugjongeren, wordt zo’n bruggetje afgewezen door aanwonenden.
In de huidige watergang staat later in het jaar zeer veel riet. Ook hiervan dient
een flink deel verwijderd te worden.
De huidige watergang is misschien uit te breiden met een kleine vijveruitloop
(met kleine fontein en enkele waterlelies) naar de Kuyperlaan.

25 april 2008,
Henk Merkus,
namens werkgroep Groen en Parken,
Park Berkenoord 30,
tel 015 3692862,
e-mail henkmerkus@hetnet.nl.
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