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1.1 opgave en proces

De openbare ruimte in Pijnacker-Noord gaat ‘op de schop’. Directe 

aanleiding is het ophogen van de wijk, die in de loop der jaren is 

verzakt. Op sommige plekken is zelfs de fundering van de woningen 

bloot komen te liggen. Het ophogen van de wijk biedt de mogelijk-

heid om het groen, de speeltuinen en de bestrating opnieuw in te 

richten. Verhardingen zijn verouderd; plaatselijk zijn er slecht be-

gaanbare plekken. Het groen is toe aan een grondige opknapbeurt. 

De gemeente heeft besloten om, tegelijk met het ophogen, de 

openbare ruimte van Pijnacker-Noord integraal te vernieuwen. De 

raad heeft aangegeven dat die operatie plaats moet vinden in nau-

we samenspraak met de bewoners. De hele wijk wordt in etappes 

aangepakt; de Geleerdenbuurt is als eerste aan de beurt. Samen 

met de wijkvereniging en de gemeente heeft het ontwerpbureau 

DN Urbland in de afgelopen maanden een inrichtingsplan opgesteld 

voor deze buurt. 

Het Masterplan voor Pijnacker-Noord (2006) vormt het kader voor 

het inrichtingsplan. In het masterplan zijn stedenbouwkundige 

uitgangspunten op wijkniveau geformuleerd. Het ontwerp voor de 

Geleerdenbuurt is opgesteld in overeenstemming met de doelstel-

lingen en uitgangspunten van het Masterplan. 

Ook de verschillende wensen, eisen en ideeën van de bewoners zijn 

door DN Urbland meegenomen bij het maken van het ontwerp. De 

bewonerswerkgroepen spelen, verkeer en groen hebben elk een ei-

gen inventarisatie en programma van wensen opgesteld voor de Ge-

leerdenbuurt. De inventarisatie van de bewonerswerkgroep ‘spelen’ 

resulteerde zelfs in een ontwerp voor de speeltuin aan de Pasteur-

laan. Tijdens een schetsatelier op 17 juli 2008 hebben bewoners het 

schetsontwerp van DN Urbland voorzien van hun eerste reacties en 

commentaar. Over het algemeen was men positief over de ideeën.  

Na de presentatie van het Concept Voorlopig Ontwerp op 25 mei 

2009 werd een tweede reactieronde voor bewoners gehouden.  

 

Het commentaar en de suggesties van de bewoners zijn uitgebreid 

besproken met de gemeente en wijkvereniging. Het ontwerp is ver-

volgens aangepast tot een definitief ontwerp.  

 

1.2 leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten een analyse van de Geleerden-

buurt. Ook de wensen, die vanuit de bewonerswerkgroepen en 

gemeente zijn geuit, zijn hier beschreven. Er wordt een toelichting 

gegeven over de geplande ophoging van de buurt.  

 

Hoofdstuk 3 toont de plankaart voor de Geleerdenbuurt met een 

korte toelichting op het ontwerp.  

 

In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de planlagen verkeer, 

groen, eigendomsgrenzen, spelen en inrichtingselementen verder 

toegelicht. 

In de bijlagen zijn de details en profielen opgenomen. Daarnaast 

vindt u hier een inventarisatie van de aanwezige bomen in de buurt. 

Voor elke boom is bekeken of deze in goede staat verkeert en wat 

de maximale ophoging is die de boom kan verdragen. Daarnaast is 

een bijlage opgenomen over de toegepaste beplanting.

de Geleerdenbuurt in Pijnacker Noord

1. INLEIDING
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De Geleerdenbuurt ligt aan de westrand van Pijnacker-Noord en 

heeft een oppervlak van ongeveer 9 hectare. De buurt telt zo’n 240 

woningen. Midden in de buurt zijn geschakelde woningen te vinden, 

aan de randen staan twee-onder-een-kappers en vrijstaande wonin-

gen. Boven de supermarkt zijn appartementen gesitueerd. De buurt 

wordt ontsloten via de Nobellaan richting de Noordweg. 

 

2.1. geschiedenis

De Geleerdenbuurt is ontworpen in de jaren ’60 als onderdeel van 

Pijnacker-Noord. Het stratenpatroon is vormgegeven als een assen-

kruis met daaraan kleinere, doodlopende straatjes. De stedenbouw-

kundige structuur is ‘aangekleed’ met groene lijnen van gras en 

bomen, die volgens het plan uit de jaren ’60 de straten begeleiden 

naar het midden van de buurt. Op de plek van de huidige speeltuin 

was oorspronkelijk een school gepland als hart van de buurt. 

Van het concept van de groene lijnen is in de huidige situatie weinig 

terug te vinden. Dit vindt zijn oorzaak in de sterke toename van het 

autoverkeer en de behoefte aan parkeerplaatsen. In het oorspron-

kelijke plan was hierin niet voorzien. 

De bebouwing aan de ventweg, aan de westzijde van de buurt, is op 

een afwijkende manier vormgegeven. De inrichting met vrijstaande 

woningen sluit aan bij het historische bebouwingslint (Noordweg).

2.2. huidige situatie

De Geleerdenbuurt is een opvallend groene buurt. Daarbij kan een 

duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de randen en het 

midden van de buurt. 

De buurt wordt begrensd door groene, waterrijke randen. Deze zor-

gen voor een ruimtelijk onderscheid tussen de Geleerdenbuurt en 

andere buurten. Het groen aan de randen is met name ‘kijkgroen’; 

het wordt nauwelijks gebruikt om in te zitten of te spelen. Het water 

is vaak niet zichtbaar door de dichte oeverbegroeiing.

In het midden van de Geleerdenbuurt is veel groen langs de straten 

en in de privétuinen. Het openbaar groen is toe aan vernieuwing en 

verbetering. Het onderhoud is matig en door de vele kleine plekken 

met struiken is een rommelig beeld ontstaan. Dit verwaarloosde 

beeld wordt versterkt door het verzakken van de buurt. Op som-

mige plekken is de grond bijna een meter gezakt, waardoor verhar-

ding en stoepen scheef zijn komen te liggen en de woningen alleen 

nog via een trap te bereiken zijn. 

In het midden van de buurt ligt een speeltuin. De speeltuin wordt 

veelvuldig gebruikt door kinderen uit de buurt. Het is een groene 

plek, omzoomd door bomen en een haag. Aan de noordkant van 

de Geleerdenbuurt is een supermarkt aanwezig. Het beeld van de 

dolfijnen, dat voor de supermarkt staat, is een opvallend element. 

Op de volgende bladzijden is een analyse opgenomen van de sterke 

en zwakke punten van de Geleerdenbuurt.

ontwerp Pijnacker Noord (Kuiper, Gouwetor en de Ranitz, 1963)

2. DE GELEERDENBUURT
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sterktes
• ligging nabij uitvalswegen

• op kleine buurtwegen wordt langzaam gereden (veel smalle/korte straten)

zwaktes
• onduidelijk onderscheid tussen hoofdwegen en buurtwegen

• op hoofdwegen wordt te hard gereden (Nobellaan, Acacialaan) 

• sluipverkeer/files

• onoverzichtelijke situatie bij de supermarkt 

• bocht Nobellaan-Troelstralaan loopt niet goed

• achterstallig onderhoud van de verharding

• sommige straten hebben geen trottoir

wensen bewoners
• de hele wijk moet 30 km zone worden 

• meer eenrichtingsverkeer 

• snelheidsremmende maatregelen en maatregelen tegen sluipverkeer

• betere bocht Troelstralaan

• situatie bij supermarkt aanpassen: inrichten als parkeerplateau

• woonerfprincipe toepassen in de buurt

• trottoir langs voortuinen aanleggen (bijvoorbeeld op F. Nightingalelaan)

aanvullende wensen gemeente
• geen eenrichtingsverkeer op hoofdwegen

• weginrichting hoofdontsluiting geschikt voor bus

verkeer langzaam verkeer en parkeren

sterktes
• nabijheid fietspaden (richting Nootdorp, Zoetermeer, Delftse Hout)

• voldoende parkeergelegenheid (gemiddeld in de buurt)

zwaktes
• ontbrekende schakels in het (regionale) fietspadennetwerk 

• onveilige situatie fietsers bij de ventweg

• onveilige situatie bij de rotonde

• weinig wandelpaden in het groen 

wensen bewoners
• rolstoelvriendelijke inrichting 

• heldere oversteekplaatsen (supermarkt)

• beperking van de overlast van aan- en afvoer van goederen bij supermarkt

• situatie ventweg veiliger maken incl. een beter afscheiding met de Noordweg

• onveilige situatie bij de rotonde oplossen

• meer parkeerplaatsen Albert Schweitzerlaan 

• groene uitstraling parkeerplaatsen

aanvullende wensen gemeente
• voldoende parkeergelegenheid bij de supermarkt

sterktes & zwaktes    
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spelen en openbare ruimte

sterktes
• ruime speelplek voor meerdere leeftijdsgroepen centraal in de buurt

• centrale ontmoetingsplek rondom supermarkt

• het kunstwerk met de dolfijnen is een opvallend herkenningspunt in de wijk

• veel kleine pleintjes in de buurt

zwaktes
• randen van de buurt geen speelbereik 0-6 jaar

• groen rondom de buurt biedt geen mogelijkheden om te spelen

• onderhoud van speelplekken en openbare ruimte is matig

• beperkte gebruikskwaliteit van de openbare ruimte

wensen bewoners openbare ruimte
• ondergrondse afvalberging bij de supermarkt

• meer bankjes, picknickplekken, prullenbakken en verlichting

• meer kunst in de wijk

voorstel bewoners voor speelplek Pasteurlaan
• onderverdeling in leeftijdsgroepen (0-6 en 6-12 jaar)

• voldoende bankjes, prullenbakken en verlichting

• verschillende speeltoestellen

• groene heg en glooiende verhogingen met gras

• kastanjeboom in het midden van de speelplek

• naam, thema en kleur bedenken

• pad tussen Einsteinlaan en Pasteurlaan iets opschuiven

sterktes
• karaktervolle groene randen van de buurt met water (verwijzing naar polderstructuur)

• waardevolle bomen langs de Nobellaan

• groene speelplek midden in de buurt

zwaktes
• matige gebruikskwaliteit van de groene randen en oevers

• water is niet zichtbaar door oeverbegroeiing en ‘doorgeschoten’ groen

• stenige inrichting ventweg, slecht onderscheid met de Noordweg

• veel moeilijk te beheren snippergroen en slecht onderhouden groen

• rommelig beeld door diversiteit aan erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte

wensen bewoners
• waardevolle bomen handhaven

• zicht op water verbeteren, natuurvriendelijke oevers realiseren

• wandelpad langs water Nobellaan

• perken renoveren

• bomen handhaven of vervangen door waardige opvolgers

• groene buffer als ballenvanger speelplek

aanvullende wensen gemeente
• versterking van de identiteit en ruimtelijke differentiatie van de buurt

• versterking van de natuuraspecten in de woonomgeving

• verbeteren van de gebruiksfuncties en veiligheid van het openbaar groen

• een duurzame balans tussen groenbeheer en woonkwaliteit*

• tot stand brengen van een afgewogen, doelmatig beheerbeleid 

groen en water

* bewoners vinden een verdere versobering van Pijnacker-Noord ongewenst.

  Geleerdenbuurt
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voorbeelden van verzakkingen in de Geleerdenbuurt

< 0,10 m 

0,10 - 0,20 m

0,20-0,30 m

> 0,30 m

verzakkingen in Pijnacker-Noord (meting 1998; de Geleerdenbuurt is buurt C)

paaltje ter indicatie van de benodigde ophoging

verzakking
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2.4 ophoging

De verzakkingen in de Geleerdenbuurt hebben de afgelopen jaren 

geleid tot wateroverlast in de straten, tot hoogteverschillen tussen 

de openbare ruimte en de bebouwing en tot verzakte bestrating. 

Afhankelijk van de gemeten verzakkingen wordt de openbare ruimte 

opgehoogd in gradaties van 0 tot circa 80 centimeter. De gewenste 

ophoging is gebaseerd op het oorspronkelijke aanlegniveau van de 

wijk. De gemeente zal de gewenste ophoging soms moeten aanpas-

sen aan bestaande garages, schuren en waardevolle bomen. Indien 

één of meerdere bewoners van een straat hun garage of schuur 

willen vernieuwen, kan daar mogelijk toch naar een maximaal 

gewenste ophoging worden gewerkt. Bij het ophogen wordt waar 

nodig gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen in plaats van 

zand, waardoor nieuwe verzakkingen minder snel plaatsvinden. (zie 

ook ophoogplan op gemeentelijke website).

De ophoging heeft ook consequenties voor de aanwezige bomen. 

Bij bomen in bestrating betekent een ophoging van meer dan 10 

centimeter dat de boom vaak niet gehandhaafd kan blijven zonder 

kostbare bijzondere maatregelen. Bij bomen in groenstroken geldt 

dat voor een ophoging van meer dan 20 centimeter. Bij waardevolle 

bomen, zoals deze voor de gehele wijk zijn bepaald in overleg met 

de werkgroep groen van de wijkvereniging, worden zo mogelijk 

deze kostbare bijzondere maatregelen genomen. Niet waardevolle 

bomen in bedoelde op te hogen gebieden worden gekapt. Vanuit 

het ontwerp vindt herplant van bomen plaats om het verlies van 

bomen te compenseren.

De gemeente regelt de ophoging van de openbare ruimte. Par-

ticulieren moeten grotendeels zelf de ophoging van hun tuinen 

organiseren. Op verzoek van de particulier stelt de gemeente wel 

de benodigde grond beschikbaar (in de tuin) voor het ophogen van 

voortuinen of gedeelten van zij- en achtertuinen. Dit geldt alleen 

voor tuinen die direct grenzen aan de op te hogen openbare ruimte.
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20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

betontegels

rood asfalt 

hergebruik betonklinkers

gebakken klinkers

halfverharding

houtschors

natuursteenkeien

bestaande boom

nieuw aan te planten boom

haag

plantvak

gras met wilde bloemen

gazon

water

lisdodde

legenda plankaart

3.1  samenvatting
 

verkeer

Om de veiligheid en verblijfskwaliteit te vergroten en het sluipver-

keer te beperken wordt Pijnacker-Noord ingericht als 30 km-zone. 

Alle verharding wordt opnieuw aangelegd. Hierbij wordt 40% van 

de bestaande verharding hergebruikt. Het overige verhardingsmate-

riaal is nieuw. De wegen in de Geleerdenbuurt worden, afhankelijk 

van hun functie, op een verschillende manier ingericht: 

• de Nobellaan (rotonde tot Troelstralaan) is onderdeel van de 

hoofdontsluiting van Pijnacker-Noord. De precieze inrichting 

wordt in een apart ontwerptraject behandeld;

• de overige straten aan de rand van de Geleerdenbuurt vor-

men de secundaire ontsluiting. Ze worden versmald om de 

snelheid te remmen;

• de straten in het midden van de Geleerdenbuurt worden 

beschouwd als verblijfsgebied: de auto is hier te gast. Deze 

straten worden ingericht als woonerf; 

• de ventweg van de Noordweg wordt ingericht als fietsstraat.

Er is geen parkeertekort in de Geleerdenbuurt. Het huidige aantal 

parkeerplaatsen wordt daarom gehandhaafd. In het ontwerp wordt 

het parkeren slechts aan één zijde van de straat gesitueerd. Zo 

wordt het straatbeeld niet door auto’s gedomineerd. 

groen en water

Het groen en het water aan de randen van de Geleerdenbuurt 

worden op een landschappelijke manier ingericht met gras en wilde 

bloemen. Het water wordt toegankelijk gemaakt met paden en 

plaatselijk voorzien van natuurlijke oevers.

Het snippergroen in de buurt wordt grondig aangepakt en op som-

mige plekken geprivatiseerd. In het midden van de doorgaande 

straten worden groene stroken aangelegd met bomen en beplan-

ting. De doodlopende straatjes en garagepleintjes worden verfraaid 

met bomen in beplantingsvakken. Daarnaast wordt het groene 

karakter van de Geleerdenbuurt versterkt met groene hagen langs 

de tuinen.

De ophoging van de Geleerdenbuurt heeft tot gevolg dat er bomen 

gekapt moeten worden. Daarnaast worden enkele bomen gekapt om 

meer openheid en groeimogelijkheden voor andere bomen te creë-

ren. Tijdens het ontwerpproces is zorgvuldig nagegaan welke bomen 

behouden kunnen blijven. Daarbij is rekening gehouden met de 

bomen die door de bewoners als waardevol zijn aangemerkt.

 

spelen en straatmeubilair

Het straatmeubilair en de straatverlichting in de Geleerdenbuurt 

worden vernieuwd. De buurt krijgt drie ontmoetingsplekken met 

een bijzondere uitstraling: 

• het plein rondom de supermarkt wordt ingericht met bloei-

ende bomen en beplanting. Naast het beeld van de dolfijnen 

wordt een bijzondere houten bank geplaatst die de rand van 

een beplantingsbak vormt; 

• langs het water bij de Nobellaan (oost) wordt een beeldentuin 

ingericht met kunst, kleine speelobjecten en banken;

• de speeltuin aan de Pasteurlaan wordt opnieuw ingericht met 

heuvels van gras om op te zitten en vanaf te glijden (naar 

een ontwerp van de bewoners). 

supermarkt

beeldentuin 

speeltuin

1
2
3

3. INRICHTINGSPLAN
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primaire erfontsluiting 

secundaire erfontsluiting

fietsstraat

tertiaire erfontsluiting 

(woonerf)

voorbeeld van een woonerf voorbeeld van drempel in secundaire  

en tertiaire wegen

Geleerdenbuurt huidige situatie Geleerdenbuurt nieuwe situatie
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4.1 auto-ontsluiting

In de Geleerdenbuurt worden drie typen wegen onderscheiden, elk 

met een eigen functie: 

• de Nobellaan (gedeelte vanaf de rotonde tot de Troelstra-

laan) is onderdeel van de hoofdontsluiting van Pijnacker-

Noord. Deze wordt de primaire ontsluiting genoemd;

• de overige straten aan de rand van de Geleerdenbuurt 

vormen de secundaire ontsluiting. Secundaire wegen bieden 

toegang tot de buurten;

• de straten in het midden van de Geleerdenbuurt worden 

beschouwd als verblijfsgebied: de auto is hier te gast. Deze 

straten zijn tertiaire wegen. Ze vormen een assenkruis 

(Pasteurlaan, Einsteinlaan en Dunantlaan) met cul de sacs 

(doodlopende straten met parkeerpleintjes). 

De verschillende wegentypen worden elk op een andere manier 

ingericht, zodat hun functie en herkenbaarheid wordt verbeterd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primaire erfontsluiting

Om de hoofdroute door Pijnacker-Noord herkenbaar te maken wor-

den de Nobellaan, Troelstralaan en Meidoornlaan uitgevoerd als een 

bomenlaan. De weg wordt ingericht volgens de uitgangspunten uit 

het Masterplan: als 30 km/u-weg, die toegankelijk is voor de bus. 

Voor de inrichting van deze weg is een apart ontwerptraject opge-

zet. Het is op dit moment nog niet bekend hoe deze weg er precies 

uit zal gaan zien.

secundaire erfontsluiting

De secundaire wegen (Nobellaan-oost, Albert Schweitzerlaan) wor-

den versmald zodat er langzamer wordt gereden. Daarnaast wor-

den in de rijbaan drempels toegepast. Bij de supermarkt wordt als 

snelheidsremmende maatregel een plateau aangelegd. De ventweg 

maakt onderdeel uit van het regionale fietspadenstelsel en wordt 

daarom ingericht als fietsstraat.

tertiaire erfontsluiting

Om de buurt een maximale verblijfskwaliteit te geven worden 

straten in het midden van de Geleerdenbuurt ingericht als woonerf. 

Door het ontbreken van voetpaden functioneren veel straten in de 

buurt op dit moment al als woonerf. Het formaliseren van het woon-

erfprincipe en het toepassen van verschillende verhardingsmateria-

len maakt deze straten overzichtelijker en veiliger. 

Kenmerken van een woonerf zijn:

• rijbaan, voetpad en parkeerplaatsen vormen één geheel: er 

is geen hoogteverschil;

• het woonerf heeft een verblijfsfunctie: voetgangers mogen 

de wegen over de volle breedte gebruiken;

• automobilisten rijden stapvoets;

• toegangen tot het woonerf worden vormgegeven als inrit.

Het woonerf in de Geleerdenbuurt wordt als volgt ingericht: 

• de rijbaan heeft een breedte van 3 meter. De buurt kent 

tweerichtingsverkeer, maar er wordt langzaam gereden en 

de auto’s wachten op elkaar;

• de rijbaan wordt voorzien van drempels; 

• door de smallere rijbaan kunnen vrijwel alle woningen wor-

den voorzien van een voetgangersstrook (waar mogelijk aan 

twee kanten van de straat); 

• parkeren vindt plaats aan één kant van de straat en over de 

gehele lengte van de straat aan dezelfde kant;

• in enkele situaties vindt dwarsparkeren plaats. Voetgangers 

lopen voor de auto’s langs. Op deze manier kan in alle stra-

ten een rijbaanbreedte van 3 meter gehandhaafd blijven en 

is er toch genoeg breedte om achteruit uit te steken.  

In de bijlage zijn de profielen van de verschillende wegentypen 

opgenomen.

4. VERKEER EN VERHARDING
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fietsstraat

wandelpad

nieuwe situatie: fietsstraat, ventweg huidige situatie ventweg, Noordweg
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4.2 langzaam verkeer

De herkenbaarheid van fiets- en voetpaden in de Geleerdenbuurt 

wordt verbeterd: 

• de ventweg wordt ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat is 

een straat die is ingericht als fietsroute, maar waarop ook 

auto’s zijn toegestaan. De ventweg maakt onderdeel uit van 

het regionale fietspadenstelsel en is tevens een schoolroute;

• in het park langs de Nobellaan (oostzijde) worden een 

wandelpad en een brug over het water aangelegd. Deze 

brug zorgt ervoor dat de supermarkt en nieuwe beeldentuin 

toegankelijk worden voor de bewoners van de flats;

• het woonerf in het midden van de buurt wordt beschouwd 

als verblijfsgebied. Voetgangers en fietsers gebruiken er 

de gehele ruimte. In het woonerf worden alle woningen 

bovendien voorzien van een voetgangersstrook (dat is in de 

huidige situatie niet het geval). 
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parkeren rand

parkeren middengebied parkeerplaatsen
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4.3 parkeren

De Geleerdenbuurt telt ongeveer 250 woningen, waarvoor parkeer-

gelegenheid aanwezig moet zijn. Daarnaast hebben ook de bezoe-

kers van de supermarkt een parkeerbehoefte. De Geleerdenbuurt 

heeft geen parkeertekort. Doel is om minimaal het huidige aantal 

parkeerplaatsen te handhaven. 

Bij de inrichting van parkeerplaatsen in de Geleerdenbuurt zijn de 

volgende principes gehanteerd: 

• het parkeren vindt aan één zijde van de straat plaats, zodat 

het straatbeeld niet door auto’s wordt gedomineerd;

• aan de rand van de Geleerdenbuurt worden de parkeer-

plaatsen zoveel mogelijk aan de kant van de bebouwing 

gesitueerd. Zo blijven de groene randen open en zichtbaar;  

• om het totaal aantal parkeerplaatsen te handhaven worden 

op sommige plaatsen in de buurt dwarsparkeerplaatsen 

aangelegd.

parkeerbalans

huidig aantal parkeerplaatsen

  

  gemarkeerde plaatsen   196

  ongemarkeerde plaatsen 113

  totaal     309

 

toekomstig aantal parkeerplaatsen

  gemarkeerde plaatsen   317

  ongemarkeerde plaatsen 0

  totaal     317 

aantal parkeerplaatsen per straat 

  

    nieuw  huidig

Nobellaan - noord  15  20 

Nobellaan - oost   75  70

Einsteinlaan   37  31

Nansenlaan   13  14

Pasteurlaan   31  29

Curielaan   15  16

Röntgenlaan   12  12

Dunantlaan   19  17

K. Onneslaan   14  15

Lorentzlaan   10  10

A. Schweitzerlaan  32  37

Nightingalelaan   19  17

Noordweg   25  21



20

20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

betontegels

rood asfalt (met thermoplast markering)

hergebruik betonklinkers

gebakken klinkers (keiformaat)

halfverharding

houtschors (valondergrond)

drempel

gietrubber (valondergrond)

plaatsing van drempels
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4.4 verharding

De verharding in de Geleerdenbuurt wordt opnieuw aangelegd. Uit 

kostenoverweging wordt ernaar gestreefd om 40% van de bestaan-

de verharding te hergebruiken. Het hergebruikte materiaal wordt 

toegepast in parkeervakken en in de rijbanen van de doodlopende 

straten. Het overige verhardingsmateriaal is nieuw. 

De keuze van het verhardingsmateriaal sluit aan bij het wegentype. 

Om een evenwichtig beeld te creëren wordt de verharding van de 

verschillende wegentypen op elkaar afgestemd.

primaire erfontsluiting 

(Nobellaan ,gedeelte vanaf de rotonde tot de Troelstralaan)

De primaire erfontsluiting wordt in een apart ontwerptraject behan-

deld. Parkeren vindt plaats in gemarkeerde vakken op het trottoir. 

De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in betonklinkers (herge-

bruik). Er wordt een oprijdbare trottoirband toegepast. 

secundaire erfontsluiting 

(Nobellaan en Albert Schweitzerlaan)

De rijbaan wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, het trottoir in 

betontegels. Parkeren vindt plaats in gemarkeerde vakken op het 

trottoir. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in betonklinkers 

(hergebruik). Er wordt een oprijdbare trottoirband toegepast. 

tertiaire erfontsluiting

De rijbanen van doorgaande straten en alle voetgangersstroken 

en molgoten worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Alle par-

keerplaatsen en de rijbanen in de doodlopende straten bestaan uit 

hergebruikte betonklinkers. Trottoirbanden zijn niet nodig, omdat 

rijbaan, parkeerplaatsen en voetgangersstroken op één niveau 

liggen. Waar nodig worden de dwarsparkeerplaatsen voorzien van 

varkensruggen (stootbanden).

 

fietsstraat 

De ventweg wordt uitgevoerd in rood asfalt met thermoplast marke-

ring, het trottoir in betontegels. Parkeren vindt plaats in gemarkeer-

de vakken op het trottoir. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd 

in betonklinkers (hergebruik). Er wordt een oprijdbare trottoirband 

toegepast.

wandelpad

Het wandelpad langs het water aan de Nobellaan (beeldentuin) 

wordt uitgevoerd in halfverharding. 

plateau en plein voor de supermarkt

Het plateau en het plein voor de supermarkt worden uitgevoerd 

in gebakken klinkers. Om de entrees van het gebouw te markeren 

wordt een patroon van prefab betonbanden in de bestrating gelegd. 

De kleur van deze banden is bruin (ton-sur-ton met de klinkerbe-

strating). De parkeerplaatsen bestaan uit hergebruikte betonklin-

kers. 

speeltuin

Het pad door de speeltuin wordt uitgevoerd in gebakken klinkers.  

De toegangen vanaf de straat worden gemarkeerd door het toepas-

sen van grijze betonklinkers. In de bestrating wordt daarnaast een 

patroon van prefab betonbanden gelegd. De kleur van de banden 

is bruin (ton-sur-ton met de klinkerbestrating). Deze banden, die 

verschillende hoogtes hebben, vormen een spelaanleiding voor 

kinderen. 
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tertiaire erfontsluiting
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Mondriaanpatroon in het ontwerp (Kuiper, Gouwetor en de Ranitz)

groene randen groene lijnen groene accenten
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5.1 groenstructuur

Bij de inrichting van het openbaar groen wordt onderscheid ge-

maakt tussen groene randen, lijnen en accenten.

groene randen 

Het groen en het water aan de randen van de buurt worden op een 

landschappelijke en meer gebruiksvriendelijke manier ingericht: 

• de openheid en overzichtelijkheid van het groen (parkstrook 

Nobellaan) wordt verbeterd;

• bij de keuze voor bomen en beplanting wordt ingezet op 

een landschappelijk beeld;

• het groen krijgt meer gebruikswaarde door het toevoegen 

van paden en banken;

• water wordt zoveel mogelijk zichtbaar door het verwijderen 

van oeverbegroeiing en er worden natuurvriendelijke oevers 

aangelegd (volgens beschoeiingenplan van de gemeente); 

• de primaire ontsluiting door Pijnacker-Noord (Nobellaan, 

Troelstralaan, Meidoornlaan) wordt als laan ingericht. 

groene lijnen in de buurt

In het oorspronkelijke ontwerp (Kuiper, Gouwetor en de Ranitz, 

1963) is de Geleerdenbuurt op Mondriaanachtige wijze ingevuld met 

groene lijnen, die van buiten naar binnen lopen. Deze lijnen zijn in 

de huidige situatie niet meer aanwezig. Het groen is vervangen door 

parkeren en slechts enkele groene plekken zijn overgebleven. In 

het inrichtingsplan voor de Geleerdenbuurt worden de lijnen weer 

teruggebracht:

• waar mogelijk wordt in het midden van de doorgaande stra-

ten een groene strook aangelegd met bomen en beplanting; 

• in sommige straten is het niet mogelijk om de groene lijnen 

(geheel) uit te voeren. Hier worden in de parkeerstroken 

enkele bomen in beplantingsvakken geplaatst;

• de groene lijnen worden versterkt door groene schermen 

(erfafscheidingen) langs de doorgaande straten te plaatsen. 

In de Geleerdenbuurt is veel snippergroen aanwezig. Dat geeft 

een onoverzichtelijk en rommelig beeld. Bovendien zijn deze plek-

ken moeilijk te beheren en verwaarloosd. Het snippergroen wordt 

daarom grondig aangepakt. Het groen op kopse kanten wordt ge-

privatiseerd of waar nodig vervangen door parkeerplaatsen. Nieuw 

groen wordt zoveel mogelijk geconcentreerd, volgens de inrichtings-

principes van het oorspronkelijke ontwerp van de Geleerdenbuurt.

 

groene accenten

De doodlopende straatjes en garagepleintjes, waar de groene lijnen 

niet aanwezig zijn, worden verfraaid met groene accenten. Deze be-

staan uit bomen in beplantingsvakken. Daarnaast wordt het groene 

karakter van de Geleerdenbuurt versterkt met groene hagen en 

schermen langs de tuinen.

5. GROEN EN WATER
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5.2 bomen

De Geleerdenbuurt kenmerkt zich door grote platanen, essen en es-

doorns aan de randen. Ook in het midden van de buurt bevindt zich 

een aantal mooie bomen, zoals trompetbomen en moerascypressen. 

bomenplan voor de rand

De randen van de Geleerdenbuurt zijn onderdeel van de groen-

structuren in Pijnacker-Noord. De plaatsing en het assortiment van 

de bomen in de rand moet passen binnen dit grotere geheel. Bij de 

soortenkeuze voor nieuwe bomen worden inheemse, landschappe-

lijke bomen toegepast (stamomtrek 25-30 cm). 

• De bomen langs de Nobellaan (noord) begeleiden de primai-

re ontsluiting. Ze vormen een laan (bij de Geleerdenbuurt 

éénzijdig). De bomen zijn grote laanbomen: de plataan en 

de es. Enkele open ruimtes in de laanbeplanting worden 

opgevuld met nieuwe essen. 

• De bomen langs de Nobellaan (oost) staan in de parkzone. 

De bomen zijn op een losse manier gerangschikt en bestaan 

uit verschillende soorten, zoals esdoorn, els en plataan. In 

deze zone worden geen nieuwe bomen toegevoegd. Hier 

wordt het aantal bomen verminderd, zodat meer openheid 

ontstaat. De bomen die behouden blijven hebben hierdoor 

betere groeimogelijkheden. 

• De wilgen (Salix Alba) die langs de Albert Schweitzerlaan 

worden toegevoegd, begeleiden het water op een speelse 

manier. 

• Om het plein bij de supermarkt te markeren worden hier en-

kele pluimessen toegevoegd. Deze bloeiende bomen geven 

het plein extra uitstraling en passen binnen het landschap-

pelijke beeld. 

 

bomenplan voor middenin de buurt

Het bomenplan voor middenin de buurt sluit aan bij de strakke 

‘Mondriaanachtige’ opzet van het stratenpatroon. Nieuwe bomen 

vormen lange, groene lijnen in de straten, zoals dat nu al in de 

Kamerlingh Onneslaan het geval is. Daarnaast worden op de hoeken 

van de garagepleintjes enkele bomen toegevoegd (of vervangen, 

indien kap nodig is). Voor alle nieuwe bomen in de straten en op 

de garagepleintjes wordt één soort voorgesteld: de valse christus-

doorn (Gleditsia triacanthos ‘Skyline’) . Deze boom heeft een licht, 

transparant karakter. De bladeren zijn frisgroen. Het toevoegen van 

meerdere christusdoorns zorgt voor een samenhangend geheel in 

de buurt. 

Door rondom de speeltuin een ander soort bomen toe te passen, 

krijgt deze plek een eigen karakter. Voorgesteld wordt om hier 

trompetbomen te plaatsen. Van deze boomsoort zijn er al enkele in 

de speeltuin aanwezig. In het midden van de speeltuin wordt een 

kastanje geplaatst.

De stamomtrek van de nieuw aan te planten bomen in het mid-

den van de buurt is 18-20 cm (in de straten) en 20-25 cm (bij de 

speeltuin). 

valse christusdoornpluimeswilg (Salix Alba)



30

te behouden boom

te kappen boom

te behouden gewaardeerde boom

te kappen gewaardeerde boom

valse christusdoorn

wilg

populier

hazelaar

iep

es

trompetboom

nieuwe bomen

plataan

moerascypres

linde

trompetboom

berk

bestaande bomen

eik

esdoorn

els

es

kastanje

wilg

meidoorn

behoud en kap boomsoorten



31

IS DE KWALITEIT GOED?

KAN DE BOOM TEGEN  

DE OPHOGING?

PAST DE BOOM IN HET 

INRICHTINGSPLAN?

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

IS MAATWERK IN HET  

ONTWERP MOGELIJK?

IS DE BOOM 

VERPLANTBAAR?

JA

JA

NEE

NEE

KAPKAP + HERPLANTBEHOUD VAN DE BOOM

behoud en kap

De ophoging van de Geleerdenbuurt heeft tot gevolg dat een aantal 

bomen gekapt moet worden. Daarnaast zijn enkele bomen van 

slechte kwaliteit of passen niet meer in het beeld. Tijdens het ont-

werpproces is zorgvuldig nagegaan welke bomen behouden kunnen 

blijven. Elke boom is beoordeeld volgens een afwegingsschema, dat 

hiernaast is afgebeeld. 

De conclusies voor de bomen aan de randen van de buurt zijn: 

• de essen en platanen langs de Nobellaan (noord) kunnen 

worden gehandhaafd; 

• in het parkje langs de Nobellaan (oost) wordt een aantal 

bomen verwijderd om meer openheid te creëren en andere 

bomen meer groeimogelijkheden te geven. De beeldbepa-

lende esdoorns, die direct aan de straat grenzen, worden 

gehandhaafd, evenals de bomen die als waardevol zijn 

aangemerkt;

• bij de supermarkt is het wenselijk om de cypressen en 

zwarte dennen te kappen vanwege hun donkere uitstraling. 

Ze zullen vervangen worden door enkele essen;

• zeven bomen, die dichtbij de supermarkt staan, waaronder 

veldesdoorns en meidoorns, kunnen door de ophoging niet 

worden gehandhaafd; 

• gestreefd wordt om de beeldbepalende platanen en esdoorn 

bij de supermarkt te handhaven. Dit is echter onzeker van-

wege de ophoging.

De conclusies voor de bomen middenin de buurt zijn: 

• een aantal bomen langs de straten in de buurt (m.n. Ein-

steinlaan, Pasteurlaan) moet worden gekapt vanwege de 

ophoging;

• de moerascypressen in de F. Nightingalelaan en de trompet-

bomen in de K. Onneslaan kunnen naar verwachting worden 

gehandhaafd; 

• voorgesteld wordt om langs de rand van de speeltuin één 

boomsoort toe te passen. Enkele bomen zullen daarom wor-

den vervangen. De trompetbomen blijven staan; 

• bij het verlenen van een kapvergunning voor bomen in par-

ticuliere tuinen, wordt rekening gehouden met het beeldbe-

palende karakter van de boom.

platanen langs de Nobellaan moerascyprestrompetboom in de speeltuin berken in de voortuinen van de Lorentzlaan
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5.3 beplanting

beplanting aan de randen

• De parkachtige zone langs de Nobellaan en het talud langs 

het water van de Albert Schweitzerlaan worden op een land-

schappelijke manier beplant: 

 o extensief gras 

 o wilde bloemen en kruiden, zoals dotterbloem, echte  

  koekoeksbloem, scherpe boterbloem, veldzuring.

• Het plein bij de supermarkt is een opvallende plek in de Ge-

leerdenbuurt. De plek wordt geaccentueerd door het beeld 

van de dolfijnen en door beplanting en straatmeubilair. In de 

plantvakken op het plein en aan de achterzijde van de par-

keerplaatsen wordt spierstruik (spiraea) geplant. De spier-

struik heeft witte bloemen van juni tot en met september. 

• Op de hoek van de Albert Schweitzerlaan met de Nobellaan 

en op de hoek met de Noordweg wordt spierstruik met roze 

bloem geplant. 

• De Noordweg maakt deel uit van het historische bebou-

wingslint vanaf de Oostlaan. Om dit historische karakter te 

versterken wordt op de grens tussen de Noordweg en de 

ventweg een haag van 0,8 meter hoog (veldesdoorn) ge-

plant. Deze haag vormt een mooie afscheiding van de buurt. 

beplanting midden in de buurt

In de lange groene stroken in de doorgaande straten wordt gras 

aangelegd onder de bomen. De grasstroken worden beplant met 

bloembollen (paarse krokusen).

De kleinere boomspiegels worden voorzien van bodembedekkers 

(klimop, Hedera helix ‘Woerner’). Deze sterke plant blijft groen in de 

winter en geeft een mooie, dichte onderbegroeiing voor de bomen. 

De klimop zorgt daardoor voor een constant groen beeld in de buurt. 

bloem van de spierstruikwilde bloemen bodembedekker (hedera)

De boomspiegels worden daarnaast verbijzonderd met de bloeiende 

plant IJzerhard. Deze plant, die tussen de klimop komt te staan, 

heeft dunne, sterk vertakte, bladloze stengels die vele purperkleu-

rige bloempjes dragen. De plant wordt druk bezocht door vlinders: 

hij wordt ook wel de vlinderplant onder de vaste planten genoemd. 

Het groen in de speeltuin (Pasteurlaan) wordt ingericht met de vol-

gende groene elementen:

• een haag (liguster) met een hoogte van maximaal 1 meter;

• enkele grondlichamen (heuveltjes) bedekt met gras;

• enkele solitaire laurierkersheesters aan de randen; 

• een grasveldje om op te voetballen. 

 

Indien snippergroenplekken op kopse kanten van de woningen niet 

verkocht worden (zie hoofdstuk 6), dan worden hier hagen van 

laurierkers toegepast.

spierstruik met roze bloem
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5.4 erfafscheidingen

In de Geleerdenbuurt is een verscheidenheid aan schuttingen, 

hagen en hekjes te vinden langs de achtertuinen en voortuinen. Dat 

levert soms een rommelig beeld op. 

In het schetsatelier voor de Geleerdenbuurt is daarom voorgesteld 

om alle tuinen, grenzend aan de openbare ruimte, te voorzien van 

dezelfde, groene erfafscheiding. Hierdoor zal de beeldkwaliteit in de 

buurt sterk toenemen: er ontstaat een evenwichtig, groen beeld in 

de straten van hagen en groene schermen. In de Geleerdenbuurt 

zijn al goede voorbeelden te vinden van mooie hagen langs voortui-

nen van naast elkaar wonende buren. 

Tijdens de ophoging van de Geleerdenbuurt zullen struiken, bomen 

en het groen in sommige voortuinen weggehaald moeten worden. 

Om het groene karakter meteen weer in de buurt terug te brengen, 

biedt de gemeente alle bewoners, die dat willen, een nieuwe haag 

(liguster) in de voortuin aan. 

De bewoners waarvan de achtertuin aan de openbare ruimte grenst 

kunnen daarnaast een nieuw scherm met klimop (en poort) krijgen. 

Het scherm is gemaakt van zwart gebeitst hardhout en een draad-

mat van staal. 

Deelname is op basis van vrijwilligheid. In de buurt zal een inven-

tarisatie plaatsvinden wie er aan deze regeling wil deelnemen. De 

gemeente zorgt voor plaatsing van de hagen en klimopschermen. 

De bewoners moeten hun tuin hiervoor schoon opleveren.

goed voorbeeld van uniforme erfafscheiding opening in haag scherm met klimop detail houten balk
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gemeentelijke grond
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aankoop snippergroen 

In het verleden hebben enkele bewoners van de Geleerdenbuurt 

snippergroen aangekocht van de gemeente. Niettemin is er nog een 

aantal plaatsen in de buurt dat in aanmerking komt voor verkoop 

aan bewoners. Het gaat om de volgende locaties:  

• Einsteinlaan 2 (hoek Kamerlingh Onneslaan)

• Einsteinlaan 14

• Lorentzlaan 14 (hoek Einsteinlaan)

• Noordweg 100 (hoek Dunantlaan)

• Pasteurlaan 11 (hoek Röntgenlaan)

• Pasteurlaan 25 (gedeelte voor garage)

Als de bewoners van deze woningen interesse hebben om snip-

pergroen aan te kopen, dan kunnen zij contact opnemen met de 

gemeente. Enkele bewoners hebben inmiddels al aangegeven geen 

interesse te hebben in de aankoop van grond. Deze reacties zijn in 

de plankaart verwerkt (zie bladzijde 12), maar de locaties staan nog 

wel weergegeven op de themakaart hiernaast. De locaties die op 

dit moment niet worden verkocht, kunnen eventueel op een later 

tijdstip verkocht worden.

Indien snippergroenplekken op kopse kanten van de woningen niet 

verkocht worden (zie hoofdstuk 6), dan worden op deze locaties 

hagen van laurierkers toegepast.  

gemeentelijke voortuinen

Een groot aantal voortuinen in de Geleerdenbuurt is eigendom van 

de gemeente. De gemeente onderzoekt op welke wijze ze met deze 

voortuinen om wil gaan. Dit onderwerp komt op een later moment 

aan de orde.

6. EIGENDOMSGRENZEN
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indien snippergroenplekken niet verkocht worden, dan worden op deze locaties hagen van laurierkers toegepast.
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S
S

S
S

S

A
B

C
D E

F

G
H H

IJ

20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

combinatierek (bestaand)
2 torens + brug + glijbaan

tuimelrek (bestaand)
drievoudig

glijbaan 1.5 breed (nieuw)
Spereco (type 3.64200)

dubbele schommel (bestaand)

speelheuvel (nieuw)

goals (bestaand)

tribune/ speelheuvel (nieuw)
opsluitband (400x500mm)

spelaanleidingen

A

S

B

C

D

E

F

G

H

speelhuisje (nieuw)
Spereco (type 4.10100)

baltrechter (nieuw)
Boas (type 0-58210-000) 

J

I

kruipbuis (nieuw)
Boas (maatwerk) 

speeltuin (met bereik) en speelaanleidingen
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7.1 spelen

speelplekken

De speeltuin aan de Pasteurlaan is de belangrijkste speelgelegen-

heid in de Geleerdenbuurt. Er wordt veel gebruik van gemaakt door 

kinderen uit de buurt. Deze speeltuin wordt opnieuw ingericht. De 

inrichting van de speeltuin wordt op de volgende bladzijde verder 

uitgewerkt. 

Daarnaast wordt een aantal kleinere speelaanleidingen verspreid in 

de buurt geplaatst. Zo is er voor alle kinderen een speelplek dichtbij 

hun woning (voor kinderen van 0-6 jaar geldt dat ze binnen 100 

meter een speelvoorziening moeten hebben). Deze nieuwe speel-

elementen worden uitgevoerd in natuurlijke materialen, zoals hout 

en in roestvrij staal. De dolfijnen bij de supermarkt vormen ook een 

speelobject. Ze blijven gehandhaafd op de oorspronkelijke plek. 

speelaanleidingen

De volgende speelaanleidingen worden toegepast: 

 

Albert Schweitzerlaan  evenwichtspalen  (Spereco)

Florence Nightingalelaan hinkelpad

Nobellaan (oost)  rietpluimen  (Spereco)

evenwichtspalen rietpluimen dolfijnen

7. SPELEN EN INRICHTING
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0 - 6 jaar

6 - 12 jaar

0 - ...   jaar

Pasteurlaan

1:500

verdeling in leeftijdscategoriën

twee kanten:  

1. speelcircuit rondom grondlichaam

2. voetbalveldje met tribune (grondlichaam)

maquette van de speeltuin
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speelhuisje glijbaanheuvel bestaand combinatierek grondlichaam

speeltuin Pasteurlaan

Bij het herinrichten van de speeltuin aan de Pasteurlaan wordt een 

duidelijk onderscheid aangebracht tussen de leeftijdsgroepen (0-6 

en 6-12 jaar). In het midden van de speeltuin wordt een zitgelegen-

heid gemaakt met uitzicht over de speeltuin. De speeltoestellen en 

ondergrond zijn van natuurlijke materialen gemaakt.

De speeltuin wordt omgeven door een haag en bomen. Door middel 

van een pad kan van de Pasteurlaan naar de Einsteinlaan gelopen 

worden. Het pad is zo vormgegeven dat er niet met grote snelheid 

doorheen gefietst wordt. Het pad is bestraat met gebakken klinkers. 

Met een andere kleur bestrating worden de toegangen tot de speel-

tuin en een ‘speelroute’ voor peuters aangegeven.

0-6 jaar

In het gedeelte voor 0-6 jaar bestaat de ondergrond uit houtschors. 

Dit is een geschikte valondergrond voor de speeltoestellen. In het 

midden wordt een grasheuvel (grondlichaam) van 1,5 m hoog met 

een glijbaan en en een kruipbuis aangelegd. De overige speeltoe-

stellen staan hier in een rondje omheen. Ze vormen een speelcircuit 

met verschillende kleinere plekken. 

6-12 jaar

De plek voor de oudere kinderen heeft gras als ondergrond. Er zijn 

twee kleine voetbaldoelen en een baltrechter aanwezig. Ook aan 

deze kant wordt een grondlichaam (gras) aangelegd. Deze kan ge-

bruikt worden als tribune om op te zitten, te spelen en te ravotten. 

speeltoestellen

In de speelplek voor 0-6 jaar zijn de volgende toestellen te vinden: 

speelhuisje  (nieuw, Spereco)

tuimelrek  (bestaand)

combinatierek  (bestaand)

glijbaan   (nieuw, Spereco)

dubbele schommel (bestaand)

kruipbuis  (nieuw, Boas)

In de speelplek voor 6-12 jaar zijn de volgende toestellen te vinden: 

2 kleine voetbaldoelen (bestaand)  

baltrechter  (nieuw, Boas)
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20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

bestaande kunstwerken
(Dolfijn/ Moeder en kind)

nieuw kunstwerk

bank
Streetlife rough & ready curve

bank 
(gemeentelijke standaard)
Interdesign Bingerden

afvalbak
Bammens Capitole

rvs fietsniet 

brievenbus 
(bestaand TNT post)

abri
(bestaand)

haltepaal 

afzetpaal

ondergrondse containers
(4x glas, 3x papier, 1x textiel)
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7.2 straatmeubilair

De Geleerdenbuurt krijgt drie bijzondere ontmoetingsplekken: het 

plein bij de supermarkt, het park langs de Nobellaan (oost) en de 

speeltuin aan de Pasteurlaan.

De supermarkt vormt een centrale plek in Pijnacker-Noord met het 

beeld van de dolfijnen als markant herkenningspunt van de wijk. 

De dolfijnen doen tevens dienst als speelobject. Bij de supermarkt 

wordt naast de dolfijnen een bijzondere houten bank geplaatst. De 

bank vormt de rand van een verhoogde beplantingsbak en biedt 

zicht op de dolfijnen. Bij de supermarkt worden 45 fietsleunhekken 

geplaatst (deze bieden ruimte aan ongeveer 90 fietsen). 

Langs het water bij de Nobellaan (oost) wordt een beeldentuin 

ingericht, die onderdeel uitmaakt van de groene wandelroute door 

Pijnacker-Noord. In dit park kunnen, naast enkele nieuwe beelden, 

ook een paar kleine speelvoorzieningen worden geplaatst. Een ni-

veauverschil fungeert als bank met uitzicht op het water en de beel-

dentuin. Deze rand wordt uitgevoerd in beton met houten zitting. 

In de speeltuin aan de Pasteurlaan worden vier banken geplaatst 

met uitzicht over de speeltuin. Naast alle banken in de Geleerden-

burt wordt een afvalbak geplaatst.

bank bij supermarkt en in de beeldentuin bank op andere plaatsen fietsenleunhek afvalbakkunstwerk

• bank supermarkt en beeldentuin: Rough & Ready Curve,  

Streetlife (FSC Hardhout)

• overige banken: Bingerden, Inter Design

• fietsenstalling: fietsenleunhek Leon, Velopa (RVS)

• afvalbak:  Capitole, Bammens
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20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

bestaande lichtmast 
(langs de Noordweg)
Schredér type Onyx

lichtmast (6 m. hoog)
Schredér type Altra (aan gebogen mast)

lichtmast (4 m. hoog)
Philips type Cityzen
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7.3 verlichting

Alle lichtmasten en armaturen in de Geleerdenbuurt zullen worden 

vernieuwd. Er worden verschillende armaturen toegepast. 

 • Langs de secundaire en tertiaire ontsluiting is gekozen voor 

lichtmasten met een hoogte van 6 meter, Schredér type 

Altra (aan gebogen mast). Ook op de garagepleintjes wordt 

dit type mast toegepast. De masten staan, met uitzondering 

van het plateau bij de supermarkt, aan één zijde van de 

straat, aan de zijde waar niet wordt geparkeerd. Ze staan op 

een afstand van 22,5 m van elkaar. 

Schredér type Altra Philips type Cityzen

• Langs de wandelpaden worden lichtmasten van 4 meter 

hoog geplaatst, Philips type Cityzen.

• De inrichting en verlichting van de primaire ontsluiting (No-

bellaan-noord) wordt in een apart ontwerptraject behandeld.  
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20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

aanbiedplek huisvuilcontainers

ondergrondse containers
(glas (3x)/ textiel (1x)/ papier (4x))
Sulo type Zoetermeer
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7.4 vuilophaal

Het afval van de woningen in de Geleerdenbuurt wordt opgehaald 

in containers, geplaatst op bovengrondse huisvuilaanbiedplaatsen. 

Deze worden aangegeven met het symbool ‘aanbiedplaats’ (trottoir-

tegel). Door de herinrichting van de Geleerdenbuurt is het gewenst 

om enkele van de huidige aanbiedplaatsen iets te verplaatsen. De 

loopafstand van de erfgrens tot aan de aanbiedplaatsen bedraagt 

nergens meer dan 75 meter. 

Bij de supermarkt wordt een ondergronds milieupark gesitueerd. 

Het milieupark betreft 1 kledingcontainer, 3 glascontainers en 4 

papiercontainers. 
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20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m0 m

verven garageboeibord
verven garagedeuren in de kleuren:
(RAL 6001/ 6018/ 6026/ 6029)
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7.5 garagedeuren

De garagepleintjes in de Geleerdenbuurt ogen kaal en rommelig 

door de verzakte bestrating, de verschillende kleuren garagedeuren 

en de uiteenlopende schuttingen. Deze pleintjes worden opgeknapt 

door nieuwe bestrating en groene erfafscheidingen en door het ver-

ven van de garagedeuren en de daklijsten van de garageblokken. 

Het toepassen van verschillende groentinten voor de garagedeuren 

geeft een levendig en evenwichtig beeld. Bij voldoende belangstel-

ling wordt de verf door de gemeente geleverd. Het verven dient 

door de bewoners te gebeuren. 

RAL 6001 RAL 6018 RAL 6026 RAL 6029
voor... ...en na
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1
6

9

locatie van de profielen (profiel 1 wordt in het ontwerptraject van de primaire ontsluiting behandeld)
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profiel 2
Nobellaan
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profiel 3
Nobellaan
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profiel 4
Nobellaan
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profiel 5
Albert Schweitzerlaan
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profiel 6
A. Schweitzerlaan
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profiel 7
Noordweg
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profiel 8
Dunantlaan
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profiel 9
K. Onneslaan
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profiel 10
Einsteinlaan
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profiel 11
F. Nightingalelaan
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profiel 13
Röntgenlaan
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profiel 12a  
Pasteurlaan
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profiel 12b
Einsteinlaan
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profiel 14
Pasteurlaan
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profiel 15 
Einsteinlaan
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profiel 16
Nansenlaan
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detail erfafscheiding



72

detail 
secundaire straten 

situatie Nobellaan oost

1:100
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detail 
tertiaire straten
situatie kruising Pasteurlaan - Röntgenlaan

1:100
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detail 
supermarkt

Nobellaan

1:200
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detail 
supermarkt

Nobellaan

1:100
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detail 
bank  

situatie supermarkt

1:20
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detail 
bank en oeverbeschoeiing
situatie beeldentuin Nobellaan

1:20 / 1:10



78

detail 
wandelpad speeltuin 

1:100
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profiel
prefab banden
speeltuin

1:100
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bomeninventarisatie (huidige bomen)
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eigenschappen van de 
toegepaste beplanting

n= nieuw

b= bestaand

Soorten� Ned.naam� Aantal� Bloeitijd� Aantrekken�insecten/vogels�

� � � � �

Bomen� � � � �

Platanus�hispanica� Gewone�plataan� 13b� mei�juni�gevolgd�door�opv.�vruchtbollen� (�)�

Gleditsia�triacanthos�‘Skyline’�� Valse�Christusdoorn� 31n� juni�juli� ++�(vogels)�

Ulmus�hollandica�‘Wredeii’� Goudiep� 1b� maart�april� +/��

Metasequioa�glyptostroboides� Watercypres� 5b� mei� +/��

Tilia�cordata�‘Greenspire’� Winterlinde� 5b� juni�juli� ++�(vlinders,vogels)�

Tilia�europaea�‘Pallida’� Gewone�linde� 1b� juni�juli� ++�(vlinders,vogels)�

Salix�alba� Gewone�wilg� 8n2b� april� ++��

Salix�alba�‘Liempde’� Gewone�wilg� 1b� april� ++�

Catalpa�bignonioides� Trompetboom� 21n9b� juni�juli� +�

Populus�simonii� Chinese�balsempopulier� 1b� april� ++�

Populus�trichocarpa� Balsempopulier� 2b� april� ++�

Populus�alba� Witte�abeel� 1b� april� ++�

Alnus�cordata� Hartbladige�els� 5b� februari�maart� ++�(vogels)�

Alnus�glutinosa� Zwarte�els� 1b� maart�april� ++�(vogels)�

Alnus�rubra� Rode�els� 1b� januari�februari� ++�(vogels)�

Fraxinus�ornus�‘Arie�Peters’� Pluimes� 5n� mei�juni� ++�

Fraxinus�excelsior�‘Westhofs�Glorie’� Gewone�es� 7b2n� april� +�

Fraxinus�excelsior� Gewone�es� 8b� april� +�

Corylus�colurna� Boomhazelaar� 1b� februari�maart� ++�

Quercus�palustris� Moeraseik� 3b� mei� +�

Acer�pseudoplatanus�‘Atropurpureum’� Gewone�esdoorn� 1b� april� +�

Acer�pseudoplatanus�‘Rotterdam’� Gewone�esdoorn� 7b� april� +�

Acer�pseudoplatanus�‘Negenia’� Gewone�esdoorn� 1b� april� +�

Hagen� � � � �

Ligustrum�ovalifolium� Liguster� n� mei�juli� ++�(vlinders,vogels)�

Acer�campestre� Veldesdoorn� n� mei� ++�

Erfafscheidingen� � � � �

Hedera�helix� Klimop� n� augustus�september� ++�(nesten,vlinders)�

Heesters� � � � �

Spiraea�japonica�‘Pygmaea�Alba’� Spierstruik� n� juni�september� +�

Accentplanten� � � � �

Verbena�bonariensis� IJzerhard� n� juli�november� +�(vlinders)�

� � � � �

Bodembedekkers� � � � �

Hedera�helix� Klimop� n� �� +�

Extensief�gras� �� n� bloemenmengsel,paardenbloem,diverse�

grassen,�duizendblad,etc.�

�

++�(vlinders)�

Intensief�gras� �� n� � +�

�
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