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Voorwoord
Pijnacker-Noord, gebouwd in de jaren 60, bestaat ruim

vinden. Niet alleen de steden in onze omgeving zullen

ste inspanning van alle partijen om dit evenwicht te

40 jaar. Een periode waarin in onze omgeving heel

als gevolg hiervan ʻhogerʼ en ʻdichterʼ geworden zijn,

bereiken. Ik ben van mening dat met de, ten opzichte

veel is veranderd. Zo is de Randstad voller geworden,

maar ook Pijnacker-Nootdorp. ʻHogerʼ en ʻdichterʼ kan

van de vorige versie, in het Masterplan doorgevoerde

is veel van de open ruimte tussen steden en dorpen

echter ook gecombineerd worden met groener en ge-

aanpassingen nu een goede basis is gelegd om tot een

verdwenen en zijn ondanks de verbreding en aanleg

varieerder. Dit vergt goede architectuur en een goede

evenwichtige (her)ontwikkeling van de wijk Pijnacker-

van nieuwe wegen de ﬁles langer geworden. Al deze

stedenbouwkundige inpassing van toegevoegde wo-

Noord te komen. Dit zal mede moeten worden bereikt

ontwikkelingen zijn ook in Pijnacker-Nootdorp merk-

ningbouw in de bestaande omgeving. Op deze manier

door voortvarend in zeer nauw overleg tussen alle

baar. Als gevolg van de Vinex en Vinac opgaven groeit

kunnen ʻverdichtingʼ en aanpassingen in de openbare

betrokken partijen alle onderdelen van het plan uit te

Pijnacker-Nootdorp letterlijk aan alle kanten. Deze

ruimte het ʻhistorischʼ beeld van Pijnacker-Nootdorp

werken en te realiseren.

groei heeft ook gevolgen voor de samenstelling van

verrijken.

onze bevolking. Nieuwe jonge gezinnen vestigen zich
in Pijnacker-Nootdorp als gevolg waarvan het aantal

Bij het opstellen van het Masterplan voor Pijnacker-

Kees van der Kraan

jongeren de komende decennia nog sterk zal toene-

Noord is geprobeerd in te spelen op de regionale toe-

wethouder

men. Gelijktijdig krijgen ook wij te maken met de ver-

komstvisie op de samenleving naar de plaatselijke si-

grijzing. Daarnaast ontstaat er als gevolg van de ves-

tuatie. Nu grootschalig investeren in Pijnacker-Noord

tiging van veel nieuwe mensen in onze gemeente een

betekent immers dat dit de kans bij uitstek is om in

multiculturele bevolking.

te spelen op deze ontwikkelingen. Deze kans wordt
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de komende decennia geen tweede keer geboden.
Kijken we nog veertig jaar vooruit dan zullen we zien

Dat deze opgave niet eenvoudig is, is wel gebleken uit

we dat Pijnacker-Nootdorp, als onderdeel van de Zuid-

het traject dat tot nu toe doorlopen is. De belangen

vleugel, nog voller, drukker en multicultureler zal zijn

op langere termijn blijken vaak conﬂicterend met de

dan nu het geval is. Na het volbouwen van de uitbrei-

belangen op korte termijn, de belangen van de huidige

dingsgebieden en de realisatie van alle groengebie-

bewoners van de wijk. Hierbij is het zoeken naar een

den, zal echter veel van de opvang van de groei van

goed evenwicht tussen de belangen. Dat dit evenwicht

de eigen bevolking ʻbinnenstedelijkʼ plaats moeten

wankel is, is gebleken en het vergt daarom een uiter-
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1. Inleiding

woningbezetting 2,26 inw/woningen.
De herstructurering van Pijnacker-Noord is gericht
op het behoud en versterken van de leefbaarheid. Dit

1.1

Aanleiding

De wijk Pijnacker-Noord is gebouwd in de jaren ʼ50ʼ60. Het is daarmee een naoorlogse woonwijk, zoals in
veel Nederlandse plaatsen gerealiseerd. Dit type wijk
kenmerkt zich met name door ﬂats met een collectieve
openbare ruimte, gecombineerd met eengezinswoningen. In deze tijd van wederopbouw stond de productie
van woningen centraal. Deze wijken kennen dan ook
een groot aandeel sociale woningbouw. Dit geldt ook
voor Pijnacker-Noord. De woningdichtheid is met circa

betekent dat de huidige ruimtelijke en sociale structuur moet worden bijgesteld aan de behoeften van de
Pijnacker-Nootdorpse samenleving in de toekomst.
Hiervoor schept dit Masterplan de kaders. Voor het
project Pijnacker Noord is in 2002 een ISV-subsidie
(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) toegekend in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing
(Wsv). De gemeente werkt samen met de woningbouwcorporatie Rondom Wonen aan de herstructurering
van de wijk. Tevens is in oktober 2004 de wijkvereni-

35 woningen per hectare gemiddeld te noemen.

ging Pijnacker-Noord opgericht. De wijkvereniging

Inmiddels bestaat de wijk ruim 40 jaar. Het is dan ook

dit Masterplan 2006.

heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van

niet verwonderlijk dat de wijk vraagt om een opknapbeurt, ofwel een herstructurering. In de wijk Noord
wonen relatief weinig jongeren en relatief veel ouderen, vergeleken met de gehele kern van Pijnacker. De
aanwezigheid van relatief veel ouderen kan worden
verklaard door de ouderdom van het woningbestand.
De wijk, die niet al te lang na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd, telt nog relatief veel huishoudens die
zich indertijd daar hebben gevestigd en nooit meer
zijn weggegaan. Ook kent de wijk een hoger aandeel
sociale woningbouw dan gemiddeld in Pijnacker. Met
4105 bewoners in 1810 woningen is de gemiddelde
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1.2 Doel

Het Masterplan Pijnacker-Noord biedt het afstemmingskader waarbinnen vernieuwingen in de ruimtelijke structuur zullen plaatsvinden. Het Masterplan
bevat een pakket aan voorstellen die elkaar onderling
aanvullen en versterken met als doel een ruimtelijke
structuur, waarmee de wijk vitaal de toekomst tegemoet kan gaan. Bovendien moet het Masterplan wensen en mogelijkheden bij elkaar brengen. Dit betekent
dat uitvoering mogelijk moet zijn binnen ﬁnanciële ka-

Masterplan Pijnacker-Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

ders, technische beperkingen en bovenal dat het plan
gedragen wordt door de bewoners van de wijk.
Gezocht is naar een optimale mix, waarbij volkshuisvestelijke doelen en draagvlak binnen de wijk met elkaar verenigd kunnen worden, binnen verantwoorde
ﬁnanciële kaders. Het Masterplan is de basis voor het
fysieke uitvoeringsprogramma. Hierin worden alle
ʻhardeʼ ingrepen samengevat, zoals de revitalisering en
nieuwbouw en de aanpak van de openbare ruimte en
het verkeer. De sociale component krijgt zijn weerslag
in een sociaal beheerplan. Dit maakt onderdeel uit van
de wijkbeheerplannen en is een uitwerking van het
wijkgericht werken. De kaders hiervoor worden echter
wel in dit Masterplan geschetst. Ten slotte is het Masterplan de basis voor de herziening van het bestemmingsplan Pijnacker-Noord.
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1.3 Plangebied

De wijk Pijnacker-Noord ligt tussen het spoor, de
Oostlaan, de Nootdorpseweg en de Balij. Het plangebied voor dit Masterplan is de gehele wijk PijnackerNoord.

huidige situatie Pijnacker-Noord

1.4 Proces

Geschiedenis in het kort

De totstandkoming van dit Masterplan kent een lange

In het kader van het Investeringsbudget Stedelijke

en bewogen voorgeschiedenis. Aan dit plan zijn meer-

Vernieuwing (ISV) is in 2001 bij de provincie Zuid-

dere versies vooraf gegaan. Dit alles heeft te maken

Holland een subsidiebijdrage aangevraagd voor het

met het verkrijgen van draagvlak onder de wijkbewo-

project Pijnacker-Noord. In 2002 heeft de provincie

ners. De gemeente, de wijkvereniging Pijnacker-Noord

besloten de herstructurering van Pijnacker-Noord te

en Rondom Wonen hebben hun bijdrage geleverd aan

subsidiëren vanuit het Investeringsbudget Stedelijke

de voorgestelde maatregelen zoals verwoord in dit

Vernieuwing (ISV).
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Masterplan.
In 2003 zijn de eerste conceptplannen van de gemeente en Rondom Wonen gepresenteerd aan de wijkbewoners. Hierna is het Masterplan 2004 opgesteld,
wat in juni 2004 in de inspraakprocedure is gebracht.
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Themakaart wonen 2025 uit PIT

Hierop kwamen veel reacties van wijkbewoners. Het
plan had onvoldoende draagvlak. De wijkvereniging
had zelfs een alternatief Masterplan opgesteld. Deze
hoeveelheid inspraakreacties heeft geleid tot een aanscherping van het Masterplan binnen dezelfde kaders.
Echter, ook dit aangescherpte Masterplan 2005 vond
nog steeds onvoldoende draagvlak bij wijkbewoners.
Dit werd ondermeer duidelijk bij de door de gemeenteraad georganiseerde hoorzitting in juni 2005.
De gemeenteraad heeft vervolgens het college, Rondom Wonen en de wijkvereniging, gevraagd nader met
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elkaar in overleg te treden om tot een gedragen Masterplan voor Pijnacker-Noord te komen. Dit heeft geresulteerd in een intensief traject in de periode juli tot
en met december 2005. De verschillen van inzicht zijn
verkend en gepreciseerd, zodat een goede inhoudelijke
discussie gevoerd kon worden. De partijen zijn van mening dat dit ook is gebeurd. Op de meeste punten is
overeenstemming bereikt. Slechts één punt levert nog
een verschil van inzicht; de hoogte van de vervangende
nieuwbouwplannen van Rondom Wonen. Het college
heeft in dit nog resterende geschil, alles gehoord en
afgewogen hebbende, het standpunt ingenomen zoals
verwoord in dit Masterplan.

2. Beleidskader

2.2 Overig beleidskader

Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2005
Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om

2.1 PIT

beleving van leefbaarheid te meten en te presenteren.
Na de gemeentelijke herindeling heeft in 2003 een

In januari 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met

eerste Lemon-meting binnen de Gemeente Pijnacker-

het Project Integrale Toekomstvisie (PIT). De uitgangs-

Nootdorp plaatsgevonden. In 2005 is er een vervolg-

punten die betrekking hebben op de herstructurering

meting gehouden onder de bewoners en professionals,

van Noord zijn integraal in het Masterplan meegeno-

zoals schoolbesturen woningbouwcorporaties/sociaal-

men.

maatschappelijke instellingen. De resultaten van dit
onderzoek zijn door RIGO Research en Advies in mei

Het betreft de volgende aspecten:

2005 vastgelegd in een rapport.

• aanhouden van de norm 30% sociaal bij groei aantal
woningen;
• opvangen van (regionale) vergrijzing door meer te
bouwen voor ouderen;
• groei voor wonen en werk is alleen te vinden binnen

In de conclusies van het rapport zijn voor de wijk
Noord de navolgende aandachtspunten opgenomen;
• sociale woonomgeving,
• etnische samenstelling,

de huidige contouren door herstructurering, ver-

• buurtbetrokkenheid

dichting en meervoudig ruimtegebruik. Inbreiding

Bovenstaande punten worden bij de nadere invulling

mag niet ten koste gaan van woonkwaliteit;

van het Wijkgericht werken voor de wijk Noord be-

• nieuwe woningbouw voorziet in de behoefte voor
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trokken.

met name jongeren en ouderen.;
terd binnen een wijk om te zorgen voor een breed

Geclusterde multifunctionele onderwijs- en
welzijnsaccommodatie

aanbod en om tegelijkertijd een centrumfunctie bin-

In het Masterplan mei 2004 waren er twee locaties

nen kernen en grote wijken te creëren;

onderwerp van studie voor de geclusterde multifunc-

• onderwijs- en welzijnsvoorzieningen worden geclus-

• voor jongeren moeten er meer voorzieningen ko-

tionele onderwijs- en welzijnsaccommodatie: Stanislas

men, met name in de leeftijdscategorie 14 jaar en

1 / St Josephschool en Stanislas 2 / Willem Alexander-

ouder.

school.

Masterplan Pijnacker-Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Inmiddels heeft het college in december 2004 de locatie Stanislas 1 / St. Josephschool aangewezen als
locatie voor deze accommodatie, te realiseren in combinatie met woningbouw (appartementen). Het college
heeft deze locatie om de volgende redenen de voorkeur gegeven boven de locatie Stanislas 2 / Willem
Alexanderschool:
• omdat de accommodatie gedeeltelijk ook een centrumfunctie krijgt, verdient een meer centrale ligging (dicht bij het centrum) de voorkeur;
• de keuze sluit in meerdere opzichten het beste aan
bij de visie van de wijkvereniging;
• met deze keuze wordt een maximaal aantal locaties
vrijgespeeld voor herontwikkeling;
• door handhaving van de St. Josephschool, die in de
afgelopen jaren regelmatig is uitgebreid en gereno-
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veerd, en het gymnastieklokaal Goudenregensingel,
dat in 2001 is gerealiseerd, wordt het boekwaardeverlies beperkt en hoeft voor deze beide voorzieningen niet in nieuwbouw te worden geïnvesteerd.

Woonvisie
De woonvisie Pijnacker-Nootdorp stelt het volgende
ten aanzien van bestaande wijken:
Het ligt voor de hand om een verdichtingsprogramma
te ontwikkelen voor de huidige wijken, waarin de bestaande voorraad aangevuld wordt met voor ouderen
geschikte woonvormen (appartementen). Dit is vaak
een vraag vanuit de bestaande bewoners. Dit geldt ook

voor Pijnacker-Noord. Voor (extra) medische zorgbehoevende ouderen wordt gestreefd naar goed bereikbare en kleinschalige voorzieningen per kern. De 30%
sociale taakstelling1 zal in bestaand gebied (inbreiding)
gerealiseerd worden door woningen te bouwen voor
jongeren (sociale koop).
Voor ouderen geldt dat deze graag meer keuze in
duurdere (huur)woningen willen hebben in de nabijheid van centrumfuncties. Wanneer deze doelgroep
verleid wordt te verhuizen uit de eengezinswoningen
naar appartementen, komt de doorstroming van de lokale woningmarkt in de wijk op gang. Dit kan enkel
bereikt worden door doelgerichte nieuwbouw en veronderwijs...

...geclusterd met...

...welzijn

deling van woonruimte.
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1

Pijnacker-Nootdorp zal op de Vinexlocaties zorgen voor 30% sociale

woningbouw. Op de overige locaties zal waar mogelijk deze norm worden gerealiseerd. Wel wordt hierbij kritisch gekeken naar de sociale
opbouw van de wijk, kenmerken van de woningvoorraad en planeconomische haalbaarheid. Alle gemeentelijke inbreidingslocaties bij elkaar
leveren een bijdrage van 30% in het aandeel sociale woningbouw.
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Schemaʼs stedenbouwkundige structuur
Randen

Landschap in de wijk

Water- en groenstructuur

4 verschillende randen:

- hoog en laag Noord

- groene hoven

- Balijbos

- doorlopende watergangen

- groene randen

- Spoorlijn

- lintweg

- groene waterkanten

- Dorpscentrum
- randweg
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Buurten

Ontsluiting

Voorzieningen

- centraal ﬂats in het groen

- centrale ladderstructuur

- centrumvoorzieningen langs

- clusters met speciﬁek type

- aansluiting op zuid- en

zuidrand

laagbouw

westrand

- scholen en welzijn in centrale

- historische en traditionele

- langzaam verkeer naar

strook

woningbouw

noord- en oostrand

- compact wijkwinkelcentrum

- historisch lint

3. Problematiek &
oplossingsrichtingen
Eerdere studies hebben aangetoond dat de problematiek van de wijk Pijnacker-Noord betrekking heeft op
de volgende onderdelen:

1. Stedenbouwkunde

5. Wijkbeheer

2. Volkshuisvesting

6. Winkels
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3. Verkeer

7. Sociale leefomgeving

4. Onderwijs en welzijn

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven, wat de
problemen zijn en welke oplossingsrichtingen hiervoor aangedragen worden.
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Stedenbouwkunde

Probleem

Oplossingsrichtingen

• Eenvormigheid, zowel in de bebouwing als in de

• ʻNieuweʼ bouwvormen toevoegen ten behoeve van

Dit heeft betrekking op de ruimtelijke kwaliteit. Het
gaat hierbij om het groen, het water, bebouwing en de
wegen. Naast de onderlinge samenhang heeft steden-

openbare ruimte.

bouw betrekking op de architectuur en beeldkwaliteit

• Zeer sobere architectuur en inrichting.

van de bebouwing en de openbare ruimte.

• Eenvormig en versleten groenvoorziening.

Het is van belang te onderkennen dat de ruimtelijke

• Inrichting buitenruimte voldoet niet meer geheel

structuur van de wijk als geheel in hoofdlijnen nog

aan hedendaagse gebruik. Anonimiteit en gebrek

steeds voldoet. De wijk wordt ervaren als ruim en

aan zicht op het groen.

verscheidenheid in architectuur en beeldkwaliteit.
• Herkenbaarheid en oriëntatie vergroten door diﬀerentiatie in openbare ruimte (laan, park, plein).
• Renovatie ﬂatgebouwen; nieuwe entrees, liftaanbouw en vernieuwen gevelbeeld.
• Aansluiting tussen bebouwing en groengebieden
verbeteren.

groen, heeft een heldere structuur met een duidelijk
onderscheid tussen buurten met grondgebonden woningen met tuinen en buurten met gestapelde woningen rond collectieve hoven.
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Volkshuisvesting

Probleem

Oplossingsrichtingen

ling van de wijk, de bevolkingssamenstelling, de kwa-

• Eenzijdig woningbestand; circa driekwart rijtjes-

• Toevoegen van vrije sector appartementen.

liteit van het woningbestand, de diﬀerentiatie in wo-

eengezinswoningen, een kwart galerijﬂats, met een

• Toevoegen van levensloopbestendige woningen.

hoog aandeel sociale woningbouw.

• Bestaande ﬂats o.a. geschikt maken voor ouderen.

Dit heeft betrekking op de demograﬁsche ontwikke-

ningtypologie en de doorstroming.

• Gebrek aan woningen voor ouderen en jongeren/
starters.
• Doorstroming vanuit de eengezinswoningen is matig.
• Dreigend sociaal verval.

• Toewijzen van ﬂats aan jongeren/starters.
• Toevoegen van nieuwe woonvormen.

Verkeer

Probleem

Oplossingsrichtingen

• De wijkontsluiting komt niet helder in de structuur

• Een duidelijke en verkeersveilige ontsluitingsweg

Dit heeft betrekking op de ontsluiting van de wijk en
de algehele verkeersveiligheid.

tot uitdrukking.
• Er wordt te hard gereden.
• In de omgeving van scholen ontstaan soms onveilige
verkeerssituaties.
• Er is sprake van sluipverkeer.
• In aantal buurten is een schaarste aan parkeerplaatsen, waardoor wildparkeren ontstaat.
• Hiaten in het doorgaande ﬁetspadenstelsel.

• Herproﬁlering woonbuurten 30 km/uur zone.
• Bijzondere aandacht voor verkeerssituatie bij scholen
• Voorkomen van sluipverkeer
• Voor zover mogelijk en wenselijk parkeervoorziening meer in overeenstemming brengen met de behoefte. Bij nieuwe ontwikkelingen nieuwe parkeernormen toepassen
• Aanvullen van het ﬁetspadenstelsel met ontbrekende stukken
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Onderwijs en welzijn

Probleem

Oplossingsrichtingen

• Gebrek aan welzijnsvoorzieningen voor met name

• Toevoegen van accommodaties en activiteiten (o.a.

jongeren en ouderen, waardoor de sociale samen-

wijk- en ontmoetingsfunctie, activiteiten voor jonge-

Dit beleidsveld heeft betrekking op de voorzieningen
in de wijk ten aanzien van winkels, jongeren, ouderen,
buurt, sport en scholen.

hang en de leefbaarheid afneemt.
• Verouderd en versnipperd scholenbestand, wat leidt
tot hoge beheerslasten.

ren, dienstencentrum)
• Geclusterde multifunctionele welzijns- en onderwijsaccommodatie (brede school, kinderopvang, peuterspeelzaal, sociaalcultureel centrum met wijk- en
ontmoetingsfunctie)
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Wijkbeheer

Probleem

Oplossingsrichtingen

derhoud van de openbare ruimte en de (ondergrondse)

• Te veel verspreid moeilijk beheerbaar groen.

• Openbaar groen concentreren op ʻstrategischeʼ wijk-

infrastructuur.

• Verzakkingen.

Dit heeft betrekking op de inrichting, het beheer en on-

• Matige gebruikskwaliteit.

plaatsen (laan, park).
• Ophogen waar nodig.
• Ondergrondse afvalinzameling bij ﬂats.
• Vergroten belevings- en gebruikskwaliteit.

Winkels

Probleem

Oplossingsrichtingen

• De bestaande winkelvoorzieningen hebben een ma-

• Positief meewerken aan initiatieven voor een struc-

Dit heeft betrekking op het voorziningenniveau in de
wijk.

gere uitstraling.

turele verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum.
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Sociale leefomgeving

Probleem

Oplossingsrichting

• De bestaande sociale samenhang staat enigszins

• De verschillende samenwerkingsverbanden en initi-

onder druk door de instroom van bewoners vanuit

atieven coördineren, zodat de integraliteit en eﬀecti-

omliggende kernen.

viteit vergroot wordt.

Dit heeft betrekking op de sociale samenhang in de
wijk.

• Pijnacker-Noord is een potentiële probleemsituatie
op het gebied van sociale veiligheid, huisvesting en
sociaal klimaat.

• Ontwikkelen van nieuwe initiatieven op gebied van
sociale leefbaarheid.
• Het creëren van een locatie waar sociale activiteiten

• Er is geen fysieke plek in de wijk waar sociale activi-

kunnen plaatsvinden voor alle bewoners van de wijk

teiten zich bundelen en waar mensen elkaar kunnen

(sociaal cultureel centrum, wijk- en ontmoetings-

ontmoeten.

functie).
• Creëren van plekken voor verschillende leeftijdsgroepen.

4. Visie
Versterken structuur

Leefbaarheid

Ruimtelijk

Bij het versterken van de ruimtelijke structuur gaat
het voornamelijk om het herinrichten van de openbare

Ruimtelijk

Sociaal

ruimte; groen, water en wegen. Een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte draagt bij aan een positieve
beleving van de woonomgeving.

Openbare ruimte

Bevolkingssamenstelling

Sociaal beheer

Sociaal
Bij het versterken van de sociale structuur spelen
meer aspecten een rol. Dit betekent inzetten op een
evenwichtigere bevolkingssamenstelling, een degelijk

toevoeging woningen
voor jongeren + ouderen

groen + water + wegen

Ruimtelijke ingrepen
DOEL:

RUIMTELIJKE KWALITEIT

multifunctionele
accomodatie

sociale
activiteiten

Sociale ingrepen

SOCIALE SAMENHANG

sociaal beheer en ruimte bieden voor ontmoeting en
sociale activiteiten.
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In het schema hiernaast is weergegeven dat voor het
bereiken van sociale samenhang ruimtelijke ʻhardeʼ
ingrepen nodig zijn.
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De huidige (eenzijdige) woningvoorraad is niet toereikend voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling
qua leeftijd en inkomenssamenstelling. Meer variatie
is nodig. Dit is te verkrijgen door woningen uit de
huidige voorraad geschikt te maken voor een bredere doelgroep en door woningtypen toe te voegen die
nieuwe doelgroepen aanspreken. Deze ingrepen brengen een proces van doorstroming op gang.
Dit is cruciaal in de integrale aanpak van herstructurering van Pijnacker Noord.
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Herstructurering
Pijnacker-Noord

Herontwikkeling

5.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten

Verkeer

De herstructurering van Pijnacker-Noord kan in de

• Maatregelen nemen om sluipverkeer te weren.

volgende concrete randvoorwaarden en uitgangspun-

• Netwerk van langzaam verkeersroutes verbeteren.

ten worden samengevat. In dit hoofdstuk wordt dit per

• Parkeervoorziening op peil houden / brengen.

aspect nader toegelicht.

Volkshuisvesting
• Diﬀerentiatie in woningaanbod.

• Vrijkomende scholenlocaties benutten voor woningbouw en welzijnsvoorzieningen.

• Hele wijk 30 km gebied.

Groen
• Groene karakter als kwaliteit behouden en aantrekkelijker maken.

• Woonruimte voor doelgroepen starters en senioren.

• Beheerachterstand, slijtage en verzakkingen ophef-

Onderwijs en welzijn

• Bruikbaarheid van groene hoven tussen ﬂats voor

fen.
• Clustering onderwijs- en welzijnsvoorzieningen
in een multifunctionele accommodatie op locatie
Stanislas 1.
• Optimalisatie door combinatie met woningbouw.

spel en verblijf verbeteren.
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Voorzieningen
• Zorgvoorziening voor senioren.
• (Speel)voorzieningen voor jongeren.

Revitalisering woningbezit Rondom Wonen

• Winkelcentrum revitaliseren.

• 4 en 6 lage ﬂats opknappen; levensloopbestendig
• Sloop 2 lage seniorenwoningen, vervangen door ruimere appartementen.
• Uitbreiding van het bouwvolume bij herbouw voorzover stedenbouwkundig verantwoord.
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5.2 Revitalisatie en herontwikkeling

Stanislas 2 en Willem Alexanderschool

vormd door de ingrepen die voortkomen uit de revi-

hoogbouw.

De spil van het Masterplan Pijnacker-Noord wordt getalisatie van het woningbezit van Rondom Wonen en
het herontwikkelen van de scholen- en welzijnslocaties
door de voorgenomen clustering van deze voorzieningen. De maatregelen die hieruit voortvloeien, beslaan

Geschikt voor dure woningen (vrijstaand of twee-onder-een kappers of -water- patios) met ruime tuinen.
Draagt bij aan vergroten woningdiﬀerentiatie, groene
beeld van de wijk en aantrekken van hogere inkomens-

praktisch de gehele centrale as van Pijnacker-Noord.

groepen.

Locaties voor herontwikkeling en revitalisatie.

Pinkeltje

Voor de verschillende locaties zijn de speciﬁeke kwaliteiten verkend en de stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke mogelijkheden die daar mogelijk aan
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Centraal gelegen op de overgang van laagbouw naar

Strategisch gelegen in de knik van het ʻwoonparkʼ met
hoogbouw en langs de route naar het Balijbos.
Geschikte locatie om het voorzieningenpeil en de groe-

kunnen worden gekoppeld.

ne kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten met

Stanislas 1 en St Josephschool

beheer bieden mogelijk voor versterken van de sociale

de aanleg van een wijkparkje of speeltuin. Invulling en

Ligging nabij dorpscentrum langs centrale ontsluitingsweg.
Na vertrek Stanislas uit te bouwen tot multifunctionele
onderwijs- en welzijnsaccommodatie, voortbouwend
op bestaande St. Josephschool. Aan te vullen met goedkope koopappartementen voor starters.
Berkenhofschool en Klavertje drie
Maakt

onderdeel

uit

van

patio/bungalowbuurt

Berkenoord.
Woningbouw in 1-2 lagen, aansluitend op bestaande
woningen. Duurdere (huur)woningen, (ook) geschikt
voor senioren.

samenhang.

Gestapelde bouw Rondom Wonen
De ﬂatwoningen van Rondom Wonen zijn van belang
als onderdeel van de goedkope woningvoorraad. De
woningen zijn echter zeer eenvormig en voldoen niet
meer geheel aan de eisen van deze en de toekomstige
tijd. Om de goedkope woningvoorraad kwalitatief op
peil te houden en om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bereiken in Pijnacker-Noord zijn een
aantal opties mogelijk:
• opknappen (revitalisering)
• verkopen
• sloop en nieuwbouw.
• aanvullende nieuwbouw
Aansluitend op de verschillen in kwaliteiten van woningen en voor het realiseren van meerdere doelen biedt
een mix van deze ingrepen de meeste mogelijkheden.
Tegelijk met het verbeteren van het woningaanbod
is een verbetering van de overwegend groene buiten-
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ruimte nodig. De mogelijkheden die de hoven tussen
de ﬂats hebben voor het realiseren van een aangenaam
groen woonklimaat en het bieden van voorzieningen
voor spel en ontspanning moeten ten volle worden benut, in combinatie met het realiseren van voldoende
parkeervoorzieningen.

locaties voor herontwikkeling en revitalisatie
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5.3 De herstructurering

Legenda Masterplankaart

De wenselijke ontwikkelingsrichting van de verschillen-

Ontsluitingsweg/bus 50 km/huur

de locaties zijn onderling afgestemd in kaart gebracht

Buurtontsluitingsweg

in de Masterplankaart. Hierin zijn tevens de voorstel-

Langzaam verkeersroute

len weergegeven voor andere ruimtelijke ingrepen die

Nieuwe ﬁets-/voetbrug

tot doel hebben de ruimtelijke en sociale structuur van

Bouwontwikkelingslocatie

Pijnacker Noord te verbeteren. Deze ingrepen worden

Woningbouw

vervolgens toegelicht aan de hand van themakaarten.
De ingrepen met de grootste ruimtelijke en volkshuisvestelijke consequenties ‒ de revitalisatie- en herontwikkelingsplannen ‒ worden in hoofdstuk 6 uitvoeriger toegelicht.Tevens wordt een aanzet gegeven voor
het onderdeel wijkgericht werken in Pijnacker-Noord.

Maatschappelijke voorziening
Woonpark
Herstructurering woonhoven
Uitbreiding water
Parkaanleg
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masterplankaart Pijnacker-Noord

Legenda Openbare Ruimte

Thema Openbare ruimte

Speelvoorziening
Aanpassen kruispunt

Het thema openbare ruimte bevat verschillende on-

Extra brug

derdelen. Het betreft zowel de groene ruimte met be-

Afsluiting auto

planting en speelvoorzieningen en het oppervlaktewa-

Centrale wijkweg
Buurtontsluitingsweg
Nieuw ﬁetspad
Busroute
Woonpark
Hoven

ter als de verharde ruimte voor verkeer en parkeren.
Daarbij wordt zowel gesproken over herinrichting als
over beheer.
De groene ruimte
Het groene karakter van de wijk wordt vooral bepaald
door de centrale strook door de wijk met ﬂats en waterpartijen. De nadruk wordt dan ook gelegd op het
herinrichten van dit gebied, met behoud en versterking van het groene karakter en vergroting van de
belevings- en gebruikskwaliteit. Hiertoe worden de hoven tussen de ﬂats nadrukkelijker ingericht voor spel
en verblijf, waarbij het parkeren van autoʼs op een zo
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eﬃciënt mogelijke wijze wordt geconcentreerd.
Centraal in de wijk wordt een speel- en verblijfsparkje
aangelegd op de voormalige locatie van sociaal cultureel centrum Pinkeltje. De ligging aan het water en het
markante gemaal wordt optimaal benut.
De groenstroken langs de watergangen, zoals bij de
Acacialaan, worden zoveel mogelijk als wandelroute
ingericht. Met de aanleg van ﬁets- en voetbruggen
wordt de bereikbaarheid van het groen verbeterd.
Met de revitalisatie van de galerijﬂats en het vervanthemakaart openbare ruimte

gen van de seniorenwoningen zal een ingrijpende her-
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inrichting van de hoven tussen de ﬂats plaatsvinden.

De verkeersruimte

Voor deze herinrichting zal een apart ontwerptraject

30 km/uur zone:

worden opgezet, waarbij de bewoners de gelegenheid

Conform Duurzaam Veilig wordt in de wijk Noord een

zal worden geboden te participeren. Voor de herinrich-

30 km/uur regime ingevoerd. Het uitgangspunt hierbij

ting zullen de volgende uitgangspunten worden aan-

is dat de inrichting van de weg de automobilist dwingt

gehouden:

tot de gewenste snelheid. Hierbij is te denken aan

• Het zoveel mogelijk behouden van vitale bomen.

smallere wegen, het voorkomen van lange doorzichten

• Het behouden en verder ontwikkelen van een groen

door bijvoorbeeld ﬂauwe bochten, drempelplateaus

en waterrijk karakter.
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op de kruispunten, plaatselijke wegversmallingen, e.d.

• Het vergroten van het onderscheid tussen de hoven

Met een snelheidsdisplay kan het gewenste gedrag

door het leggen van accententen aanzien van sfeer

extra gestimuleerd worden. De ingestelde voorrang

en gebruiksmogelijkheden in de verschillende ho-

op diverse wegen zal komen te vervallen, en ʻrechts

ven, met speciale aandacht voor spel- en ontmoe-

gaat voorʼ zal algemeen gelden. Door de langere rijtijd

tingsgelegenheid voor verschillende doelgroepen.

die de maatregelen tot gevolg zullen hebben zal ook

• Het minimaal behouden van de aanwezige omvang

het sluipverkeer worden geweerd. In de woonbuurten

van de parkeervoorziening voor de galerijﬂats en

wordt de eventuele noodzaak voor ophoging van de

het realiseren van parkeervoorzieningen voor de

straat en vernieuwing van riolering benut voor het

vervangende nieuwbouw volgens de huidige par-

herinrichten van straten. In de omgeving van winkels

keernormen.

wordt de veiligheid gewaarborgd door het realiseren

Als speelvoorziening is het parkje langs de Balijbos-

van voldoende parkeerplaatsen en geschikte laad- en

rand van belang voor kinderen van 0 tot 12 jaar uit de

loszones.

kruising Nobellaan - Troelstralaan

hele wijk. Gestreefd wordt naar het opwaarderen van
dit terrein tot een meer uitdagende en aantrekkelijke

Aanpassing bocht:

speelvoorziening.

De wegenstructuur is zodanig dat er een duidelijk

Ten aanzien van de beplanting zal vooral aandacht

onderscheid is in woonstraten en straten die het ver-

worden gegeven aan het verbeteren van de boombe-

keer verwerken naar de gebiedsontsluitingswegen.

planting door het aanvullen van gaten in laanbeplan-

Dit leidt ertoe dat de route Nobellaan-Troelstralaan-

tingen en het vervangen van bomen die niet vitaal zijn

Thorbeckelaan-Meidoornlaan een belangrijke route

en het vervangen van versleten beplanting.

is waarlangs de bewoners de wijk uit- en in kunnen,
aanpassing kruising Nobellaan - Troelstralaan

waarvoor andere inrichtingseisen gelden dan voor de

brug worden gelegd tussen de hoven en de Acacialaan.

woonstraten. Maatregelen worden genomen om sluip-

Ten behoeve van de verkeersveiligheid rond het te ont-

verkeer te weren, maar de route moet wel als zodanig

wikkelen welzijnscluster wordt overwogen een knip te

herkenbaar zijn. De straat moet tevens geschikt zijn als

leggen in de Goudenregen singel. Deze weg zal wel als

busroute. In de huidige situatie is die route met name

calamiteitenroute beschikbaar moeten blijven.

bij de kruising Nobellaan-Troelstralaan niet goed waar
te nemen, aangezien de doorgaande route lijkt te ver-

Parkeerplaatsen:

volgen via de Nobellaan naar de Acacialaan. De bocht

Bij kwalitatief parkeeronderzoek is geconstateerd dat

zal worden aangepast, zodat er niet meer afgeslagen

de parkeerdruk in de woonstraten vooral in het hoog-

hoeft te worden om de route te vervolgen. Bijkomende

gelegen deel van de wijk over het algemeen hoog is,

redenen zijn dat in de huidige situatie het autoverkeer

maar dat er vooral in het centrum van de wijk nog

vaak onnodig langs het C1000-parkeerterrein en de

voldoende capaciteit aanwezig is. Uitgangspunt voor

Willem Alexanderschool wordt geleid, en dat de mo-

de vervangende nieuwbouw is dat die zelf voorziet in

gelijkheid ontstaat extra parkeerplaatsen te maken

voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners,

voor de uitbreiding van de C1000. Ook de Kruising

conform de gemeentelijke parkeernorm. Bij de her-

Thorbeckelaan - Troelstralaan wordt aangepast.

structurering wordt zoveel als mogelijk nagestreefd
de nieuwe parkeernorm toe te passen met behoud van

Langzaam verkeer:

het groene karakter.
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Gezien het 30 km regime zullen de woonstraten tevens
geschikt zijn voor langzaam (ﬁets)verkeer. Daarbij zijn

Buslijn 131:

een aantal belangrijke ﬁetsroutes te onderscheiden

Bij de herinrichting van de wijk wordt rekening ge-

naar (toekomstige) schoollocaties en naar het centrum.

houden met het gebruik door de bus. De wegen heb-

Alleen langs het spoor wordt een ﬁetspad aangelegd

ben een iets ruimer proﬁel en de snelheidsremmende

als onderdeel van de regionale ﬁetsroute richting Mo-

maatregelen zijn erop aangepast.

lenpad. Aandacht zal worden besteed aan veilige, comfortabele en snelle schoolroutes en oversteekplaatsen

Wielerronde:

voor ﬁetsers.

Jaarlijks wordt in Pijnacker-Noord de Wielerronde gehouden. Bij de herinrichting wordt hieraan aandacht

Voor voetgangers zal een verbinding middels een voet-

besteed
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Legenda Wijkbeheer

Beheer

projectgebied

Ten aanzien van het beheer wordt onderscheid gemaakt

herinrichting

in kleinschalig verzorgend onderhoud (repareren van

verdeling fase 1 en 2

schades aan riolering, wegen en speelwerktuigen, periodiek snoeien van groen, maaien van gras) en renovatieonderhoud (vervangen van riolering in combinatie
met herinrichting wegen en pleinen, vernieuwen van
openbare verlichting en straatmeubilair, herplanten
van groenstroken en vervangen van bomen).
De wijk kenmerkt zich verder door de vele verzakkingen als gevolg van zetting van de ondergrond. Bij de
structurele ingrepen in de bebouwing zijn aanpassingen van de direct aangrenzende openbare ruimte
noodzakelijk.

Daarnaast

zijn

beheersmaatregelen

wenselijk in de gebieden buiten het zogenaamde aan-
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dachtsgebied van de structurele ingrepen. Per discipline is in hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen
gewenst zijn.

Wegen & Riolering

Klein onderhoud
Voor het onderhoud van de bestrating vindt jaarlijks
een reparatieschouw plaats. Hierbij worden de volgende zaken geïnspecteerd:
• de straatklinkers
• ﬁetspaden en trottoirs
• het asfalt

themakaart wijkbeheer

• de belijning van wegen

Openbare Verlichting

Water

Als uitgangspunt voor deze inspectie geldt dat de we-

Inbreng AB/PR

pm

gen, ﬁetspaden en trottoirs weer schoon, heel en veilig

In het noordelijke deel van Pijnacker-Noord (Fase 1:

moeten zijn. Op basis van deze schouw wordt (mini-

2006-2008) moet alle openbare verlichting worden

maal) eens per jaar een onderhoudsbestek gemaakt

vervangen.

om alle geconstateerde schades te laten herstellen.

In het gebied van fase 2 is de verlichting al grotendeels
vervangen. Alleen aan de Acacialaan, de Boomgaard,

Groot onderhoud

Wilgenhofen Park Berkenoord moet de openbare ver-

Groot onderhoud aan de wegverharding wordt in

lichting nog worden vernieuwd.

principe altijd gecombineerd met rioolrenovatie. In

De werkzaamheden zullen zoveel mopgelijk worden

Pijnacker-Noord is de openbare ruimte in het zoge-

gekoppeld aan vervanging van riolering en herstra-

naamde “hoge gedeelte” integraal gezakt. Trottoir, par-

ting.

keervakken en rijbaan liggen nog steeds op hetzelfde
niveau ten opzichte van elkaar, maar ten opzichte van
de woningen is de openbare ruimte gezakt. Uitgangspunt voor deze gebieden is de zetting die is opgetreden voor zover mogelijk op te heﬀen door op te hogen.
Daarnaast is het uitgangspunt bij groot onderhoud om

29

zoveel mogelijk bestaand verhardingsmateriaal te hergebruiken. Ten aanzien van de inrichting zijn kleine
aanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld om de snelheid te
remmen als 30 km gebied of door de aanleg van een
enkele extra parkeerplaatsen.
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Openbaar groen en spelen
Nu circa 40 jaar na aanleg is een deel van de beplanting door slijtage aan vervanging toe. Bij de hoven
gebeurt dit integraal door de herinrichting. Elders in
de wijk zal vervanging geleidelijk plaatsvinden, zoveel
mogelijk gekoppeld aan ophoogwerkzaamheden en
herbestratingen. Ten aanzien van snippergroen worden uitgifte of verhuur van groen overwogen. Speelplaatsen worden regelmatig gekeurd op veiligheidsaspecten. Voor de wijk als geheel wordt er naar gestreefd
het aanbod af te stemmen op de behoefte in de wijk.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van normen.
Bruggen
In Pijnacker noord zijn 11 bruggen aanwezig. Een enkele brug (Nobellaan) is in de afgelopen periode vervangen. Op basis van een uitgevoerde inspectie is ver-
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der gebleken dat op termijn onderhoud noodzakelijk is
aan enkele bruggen. In het meerjarenonderhoudsplan
zijn deze bruggen opgenomen. In het kader van dit
masterplan wordt nog nader bezien of aanpassing in
de planning van onderhoud wenselijk is.
Het reguliere onderhoud zoals kleine reparaties, reinigen van bruggen en schilderen van leuningen wordt
normaal uitgevoerd.
Het aspect beheer krijgt verdere vertaling in het uitvoeringsplan. Hierin wordt regulier en bijzonder onderhoud afgestemd op de ingrepen die in Pijnacker-Noord
in het kader van het Masterplan worden gedaan.

Legenda Volkhuisvesting

Thema Volkshuisvesting

Huur
Sociaal aftoppingsgrens

Om een evenwichtigere bevolkingssamenstelling te

Sociale huurgrens

verkrijgen in Pijnacker-Noord worden de volgende

Huur vrije sector

volkshuisvestelijke ingrepen voorgesteld:

Goedkope koop
Middeldure koop
Dure koop

• Meer woningen moeten de doelgroepen jongeren en
ouderen aanspreken
• Meer woningen zijn gewenst in een duurder segment
• Meer koop, en ook duurdere huur woningen zijn gewenst.
Doorstroming en verjonging
De dubbele vergrijzing (mensen worden ouder en de
omvang van de groep ouderen neemt toe) is een vraagstuk dat in het gehele land geldt. Ook voor PijnackerNootdorp is deze vraag actueel. In de komende 10
jaar zal er substantieel voor ouderen gebouwd moeten

31

worden. Dit betekent woningen bouwen die geschikt
zijn door speciﬁeke woonkenmerken voor deze doelgroep. Deze opgave is vooral actueel in wijken met een
substantieel oudere bevolking. Voor Pijnacker-Nootdorp gaat het hierbij vooral om Nootdorp Centrum,
kern Delfgauw en ook Pijnacker-Noord. Het blijkt dat
vooral ouderen zeer gehecht zijn aan de omgeving en
de wijk waarin ze vele jaren hebben gewoond Als er
al een verhuiswens is bij bewoners, dan is deze met
name gericht op een woning in de dezelfde buurt of
themakaart volkshuisvesting

wijk. Hiermee blijft de sociale omgeving - kennissen,

Masterplan Pijnacker-Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

verenigingen, winkels - overeind en hebben de bewo-

Aanpassing goedkope woningbestand

woningen als koopappartement verkocht aan starters

ners wel het voordeel van geschikte woning, doordat

Rondom Wonen gaat haar bestaande voorraad 4-laag-

op de woningmarkt. Hierdoor neemt het aandeel jon-

deze bijvoorbeeld geen drempels heeft, een slaapka-

se en 6-laagse ﬂats aanpakken. De ﬂats worden zowel

gerenwoningen met 100 toe, terwijl het aandeel soci-

mer op de begane grond heeft of rollator-, en rolstoel-

van binnen als aan de buitenkant aangepakt. Zo wor-

ale huurwoningen met dit aantal afneemt.

toegankelijk is.

den onder andere balkons vergroot, liften toegevoegd

In het woningbestand van Rondom Wonen worden

en duidelijke ruimere entreepartijen gemaakt. De in-

60 2-laagse ﬂats gesloopt en vervangen door nieuw-

In de woonvisie van Pijnacker-Nootdorp is gesteld

greep leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit en tot

bouw in de vorm van 60 goedkope seniorenwoningen

dat er levensloopbestendige appartementen nodig

meer uitstraling van de bebouwing. Alle woningen zijn

en 33 woningen in de duurdere sociale huur sector.

zijn voor ouderen, zowel onder als boven de huur-

na vernieuwing levensloopbestendig, wat wil zeggen

Bij de nieuwbouw wordt door Rondom Wonen tevens

prijsgrens (ook wel liberalisatiegrens genoemd). In

dat ze ook geschikt en aanpasbaar zijn als een van de

een zorgpost gerealiseerd. Het is voor de huurders van

Pijnacker-Noord worden daarom ook levensloopbe-

bewoners mindervalide wordt. Het gezin hoeft dan niet

Rondom wonen mogelijk een zorgabonnement te krij-

stendige woningen, net onder de huurprijsgrens, gere-

te verhuizen naar een aangepaste woning.

gen. Ook de bewoners van de duurdere huurapparte-

aliseerd. Deze keuze is erop gebaseerd dat de woningen

Na de revitalisering van de bestaande ﬂats van Rond-

menten kunnen gebruik maken van het zorgabonne-

voor de huidige oudere bewoners van Pijnacker-Noord

om Wonen worden gedurende 5 jaar per jaar circa 20

ment.

ﬁnancieel bereikbaar moeten zijn. De woningen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de kritische,
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oudere consument, maar tegelijkertijd ook ﬁnancieel
betaalbaar zijn. Woningen boven de aftoppingsgrens
van de huursubsidiewet, maar onder de huurprijsgrens zijn ﬁnancieel bereikbaar voor deze doelgroep.
Doordat ouderen verhuizen uit hun eengezins woning
komt deze woning vrij op de woningmarkt. Dit geldt
zowel voor huur- als de koopwoningen. Deze woningen zijn aantrekkelijk voor (jonge) gezinnen. Door
deze doorstroming wordt een proces van verjonging
in gang gezet.

woningcategorieën

Categorie

± opp. m²/won.

Prijspeil 2006

Goedkope koop
Middeldure koop

80
105

Dure koop

130

< € 156.467 (sociale grens)
€ 156.467 - € 205.500 (meergezinswon.)
€ 156.467 - € 226.000 (eengezinswon.)
€ 205.500 - € 410.500 (meergezinswon.)
€ 226.000 - € 410.500 (eengezinswon.)

Sociale huur tot aftoppingsgrens
Sociale huur tot huurprijsgrens
j g
Huur boven huurprijsgrens

80
105
130

< € 475
€ 475 - € 605 (sociale huurprijsgrens)
j g
> € 605

Totaal toevoeging & wijziging gemeente / Rondom Wonen
Huur (sociaal - tot aftoppingsgrens)
Huur (sociaal - huurprijsgrens)
Huur (boven huurprijsgrens)
Totaal huur

Aantallen
-100
33
26
-41

Goedkope koop (toename)
Goedkope koop (wijziging - verkoop huurwoningen
Dure koop
Extra dure koop

Toevoeging koopwoningen
Op de beide Stanislas locaties worden koopwoningen
gerealiseerd. Hiermee wordt meer evenwichtige balans
bereikt tussen huur- en koopwoningen. Daarbij trek-

69
100
30
199

ken deze koopwoningen sociaal sterke doelgroepen
aan. De 30 twee-onder-een-kapwoningen op de locatie
Stanislas 2 worden gerealiseerd in de categorie dure
koop en zijn bestemd voor de bevordering van diﬀerentiatie in woningtypen in de wijk. De 69 goedkope
koopwoningen voor starters op de locatie Stanislas 1

Veranderde woningdiﬀerentiatie in Noord

HUIDIG
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g
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0

(%)

in combinatie met de multifunctionele onderwijs- en
welzijnsaccommodatie zorgt voor een toename van
jongeren in de wijk en draagt bij aan een betere balans
tussen huur en koop.
Door de nieuwbouwplannen en het onttrekken van
huurwoningen uit het woningbezit van Rondom Wo-

Totaal overige huur
TOTAAL HUUR

0
904

Eigen woningbezit

881

TOTAAL EW-bezit

881

49,9 %

Totaal sociale huur

0%
49,9 %

Berkenhof; dure huur
Totaal overige huur
TOTAAL HUUR

837

42,5 %

nen als goedkope koop woningen primair voor starters
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uit Pijnacker, verandert de woningdiﬀerentiatie.
26
863

Eigen woningbezit
906
Nieuwe koopwoningen
g
199
* 1105
TOTAAL EW-bezit

1,3 %
43,9 %

In onderstaand schema is aangegeven hoe de woningdiﬀerentiatie verandert onder invloed van de voorgestelde ingrepen in het Masterplan.

56,1%

50,1 %
TOTAAL NOORD

1810

100%

TOTAAL NOORD
Toevoeging

1968
158

100%

* Verkoop 100 ﬂatwoningen, nieuwbouw 69 goedkope appartementen bij school en 30 twee-onder-een kappers

Masterplan Pijnacker-Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Thema Onderwijs, welzijn en voorzieningen

• Betere mogelijkheden tot uitwisseling van ruimten

Multifunctionele accommodatie

• Eﬃciënter gebruik van accommodaties.

De herstructurering van Noord heeft tot doel de ruimtelijke en de sociale structuur van de wijk te versterken.

tussen gebruikers.
• Door clustering kunnen andere locaties worden ingezet bij de herstructurering.

Dit betekent dat ook de sociale infrastructuur versterkt

• Door nieuwbouw kunnen de onderwijsaccommoda-

moet worden. Hiertoe is mede een kwaliteitsimpuls

ties worden toegerust op de onderwijsvernieuwing

van de aanwezige welzijnsvoorzieningen nodig. Deze

en op de uitvoering van activiteiten in het kader van

voorzieningen (met uitzondering van de Josephschool

de Brede School.

en de sportzaal Goudenregensingel) zijn gedateerd en
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de komende jaren aan forse onderhoudsinvesteringen

Zoals eerder al aangegeven zal de geclusterde multi-

toe. De verhuizing van Stanislas naar de Groene Wijdte

functionele onderwijs- en welzijnsaccommodatie op de

is een uitgelezen kans om deze kwaliteitsimpuls de

locatie Stanislas 1 / St. Josephschool worden gereali-

ruimte te bieden.

seerd, in combinatie met de te handhaven St. Joseph-

Clustering van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen

school en het gymnastieklokaal Goudenregensingel.

zoals aangegeven in PIT is het uitgangspunt. Door de

In deze multifunctionele accommodatie wordt onder-

verschillende functies op één locatie en bij voorkeur

gebracht:

onder één dak onder te brengen ontstaat een sociaal

• alle onderwijsvoorzieningen in Pijnacker-Noord,

ontmoetingspunt in de wijk waar bewoners elkaar zo-

mede ter vervanging van de Berkenhofschool en

wel overdag als ʻs avonds kunnen ontmoeten. Hiermee

Willem Alexanderschool;

fungeert het cluster als kloppend hart van de wijk,

• een kindercentrum voor kinderopvang en peuter-

vervult het een bindende functie voor de wijk en haar

speelzaalwerk, mede ter vervanging van de huidige

bewoners en bevordert het de sociale samenhang in

accommodaties aan de Goudenregensingel;

de wijk.

• een sociaal cultureel centrum, mede ter vervanging van de gemeentelijke welzijnsaccommodaties

Clustering biedt ook de volgende voordelen:

in Pijnacker-Noord (het voormalige Pinkeltje) en

• Versterking van samenwerking tussen verschillende

Pijnacker-Centrum (sociaal cultureel centrum Prins

disciplines doordat deze in elkaars nabijheid zijn gehuisvest met als belangrijk project de Brede School.

Hendrikstraat).

In het sociaal cultureel centrum staat meervoudig

daartoe in de toekomst de ruimten in het sociaal cultu-

ruimtegebruik voorop. Het centrum moet huisvesting

reel centrum worden (mede)gebruikt. Anderzijds zul-

bieden voor een breed scala aan activiteiten voor alle

len door het jongerenwerk de nodige activiteiten in de

leeftijdsgroepen. De gebruikers van bovengenoemde

buitenruimte worden georganiseerd, o.a. in het kader

gemeentelijke welzijnsaccommodaties moeten in ieder

van de breedtesport. Daartoe wordt gezocht naar plek-

geval onderdak krijgen in het centrum. De activiteiten

ken in de openbare ruimte waar een trapveld/basket-

van deze gebruikers liggen vooral op cultureel gebied:

balveld kan worden gerealiseerd.

muziek, dans, toneel, creativiteitscursussen en andere
verenigingsactiviteiten. Waar mogelijk kunnen ook an-

Winkelvoorzieningen

dere verenigingen in het centrum worden gehuisvest.

De zuidrand van Pijnacker-Noord ligt aan de Oostlaan

Daarnaast moet het centrum een wijk- en ontmoetings-

en maakt deel uit van het centrumgebied van Pijnac-

functie krijgen.

ker. De supermarkt aan de Nootdorpseweg (Edah)

De omvang en invulling van het sociaal cultureel cen-

wordt beschouwd als een uitloper van het dorpscen-

trum zal in overleg met de betrokken partijen nader

trum. Gestreefd wordt om naast de goed bereikbare

worden uitgewerkt.

centrumvoorzieningen ook het compacte wijkwinkelcentrum aan de Nobellaan vitaal te houden. Hiertoe

Ouderen

wordt medewerking verleend aan uitbreiding van de

Rondom Wonen realiseert samen met Stichting Pieter

supermarkt (C1000) en wordt de directe omgeving

van Foreest een welzijns- en zorgpost bij de 6-laagse

heringericht.
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ﬂats aan de Kuyperlaan en De Savornin Lohmanlaan.
Deze ﬂats worden enkel toegewezen aan ouderen. De
ʻzorgpostʼ zal dan ook met name een functie krijgen
voor deze doelgroep. De nieuwbouwwoningen en bestaande woningen van Rondom Wonen kunnen gebruik maken van een zorgabonnement.
Jongeren
De voorzieningen en activiteiten voor jongeren in
Pijnacker-Noord worden uitgebreid. Enerzijds kunnen
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Thema Wijkgericht werken

en te houden. Wijkbeheer is meer dan het aanpakken

Het verder uitbouwen van fysiek beheer op wijkgerich-

van overlastsituaties. Niet alleen de woonomgeving

te basis en het integreren van sociaal en fysiek beheer

Wijkgericht werken bundelt vragen over de inrichting

is in het geding. Het gaat om een mix van wonen,

vraagt om een aantal instrumenten. Dit zijn o.a.;

en het onderhouden van wijken en vragen over de

dienstverlening, voorzieningen, woonomgeving en

• wijkvereniging;

sociale leefomgeving. Meestal is wijkgericht werken

leefklimaat. Dit alles bij elkaar bepaalt de leefbaar-

• wijkmanager;

synoniem met bewonersparticipatie. De gemeente no-

heid in de wijk.

• wijkbeheerplannen en wijkjaarplannen.
In een “ideale” wijk:

digt bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk uit
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samen plannen te maken en te besluiten over de wijk

De “hoofdingang” voor het contact met bewoners in

• is de omgeving veilig en leefbaar;

te nemen.

de wijk is het fysieke beheer. Dat sluit het beste aan

• is de sociale infrastructuur sterk;

Een ander kenmerk is “integraliteit”; het aanbren-

bij de beleving van mensen in de wijk. Een wijkvereni-

• zijn de bewoners zelfredzaam;

gen van samenhang tussen “hard” (fysiek beheer) en

ging kan als spreekbuis fungeren voor de wijk bewo-

• neemt iedereen op een zinvolle manier deel aan de

“zacht” (sociaal beheer), maar ook tussen de verschil-

ners, waardoor een beter beeld wordt verkregen van

lende vakafdelingen van de gemeente en tussen de be-

de mensen en vragen vanuit de wijk. In overleg met

langen van alle betrokken partijen.

de wijkvereniging kan bepaald worden hoe de com-

Wijkgericht werken staat dus niet op zich, maar heeft

municatie tussen de gemeente en de wijk kan worden

een directe relatie met interactieve beleidsontwikke-

verbeterd.

actief, dat problemen signaleert, voorkomt en aan-

ling, burgerparticipatie en het kantelen van de ge-

Een sociale wijkaanpak betekent de wijk integraal

pakt.

meentelijke organisatie.

ontwikkelen met als uitgangspunt het beleidskader
lokaal sociaal beleid. Wijken zijn niet alleen leefbaar

De vijf hoofddoelen van wijkgericht werken zijn:

op fysiek terrein, maar ook op sociaal en economisch

1. minder afstand tussen burger en bestuur;

terrein. Een sociale wijkaanpak is de implementatie

2. betere aansluiting van de dienstverlening van de ge-

van lokaal beleid per wijk. Dit beleid is gericht op een

meente en instellingen op de wensen en behoeften

sterke sociale infrastructuur, het bestrijden van ach-

van bewoners;

terstand en het voorkomen van uitsluiting. Om een ef-

3. optimale integratie van fysiek en sociaal beheer;

fectief sociaal beleid in de wijk te kunnen voeren, is het

4. meer zeggenschap van bewoners op wijkniveau;

nodig te weten hoe de huidige situatie in de wijk is. Als

5. meer vermogen van bewoners om zelfstandig of met

dit in beeld is, kunnen activiteiten worden ontwikkeld

steun van de gemeente en maatschappelijke instel-

om de sociale cohesie, zelfredzaamheid, (re-)integratie

lingen de leefbaarheid in de wijk op peil te brengen

en participatie in de wijk te bewerkstelligen.

samenleving;
• zijn voldoende mogelijkheden voor opvang, ontmoeting, ontplooiing en ontspanning;
• is een netwerk van professionals en vrijwilligers

6. Uitgangspunten revitalisering en herontwikkeling
6.1 Revitalisering ﬂatwoningen van
Rondom Wonen

Rondom Wonen gaat haar bestaande voorraad 4-laagse en 6-laagse ﬂats aanpakken. Dit leidt onder andere
tot het vergroten van balkons, toevoegen van liften en
het maken van duidelijke en ruimere entreepartijen.
Bovendien zullen alle woningen levensloopbestendig
worden gemaakt. Dit houdt in dat bijvoorbeeld door
het opheﬀen van drempels bij de voordeur en het verruimen van toegangen en gangen de bewoners in hun
woning kunnen blijven wanneer zij minder goed ter
been mochten raken en afhankelijk worden van rollator of rolstoel. Doordat ook het uiterlijk van de ﬂats
wordt opgeknapt en de ﬂats onderling verschillend
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zullen worden gemaakt zal de eenvormigheid die deze
woningen nu zo bepaalt worden doorbroken. Door verbetering van de aansluiting van de ﬂats met de begane
grond zullen ook de hoven aan kwaliteit winnen.
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De

2-laagse

ouderenwoningen

die

aan

de

Thorbeckelaan gelegen zijn tussen de 6-laagse ﬂats
beschikken over onvoldoende kwaliteit om te worden opgeknapt en worden daarom gesloopt. Voor de
nieuwbouw die daarvoor in de plaats komt zijn de volgende stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld:
• De bouwblokken sluiten gedeelitelijk het groene hof
van de openbare weg af, waardoor een beschut klimaat wordt gehandhaafd in de hoven.
• De woningen hebben een directe relatie met de begane grond. Geen blinde gevels en bergingen.
• Aanvullend op de twee bouwlagen van de oorspronkelijke bebouwing mogen in het noord zuid lopend
deel, waar de Thorbeckelaan een breed proﬁel heeft,
maximaal nog twee bouwlagen worden toegevoegd,
op een wijze die geen lichtontneming of onevenre-
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dige hinder tot gevolg heeft voor de bestaande woningen (zowel voor de ﬂatwoningen als voor laagbouw eengezinswoningen). In het noordelijk deel
van de Thorbeckelaan is het proﬁel smaller. Hier
wordt een maximale bouwhoogte van 2 bouwlagen
nagestreefd. Bij de Groen van Prinstererlaan wordt
een vierde bouwblok toegevoegd in de brede groen
strook. Dit bouwblok staat deels in het talud.

Thorbeckelaan noord

Thorbeckelaan oost

6.2 Herontwikkeling
Door

clustering

van

welzijnsvoorzieningen

ko-

men een aantal locaties na sloop van verouderde
(school)gebouwen beschikbaar voor woningbouw.
Elke locatie heeft een eigen ruimtelijke context en
vraagt daar om een eigen ruimtelijke benadering. De
uitgangspunten zijn in dit hoofdstuk weergegeven.
Bij verdere planvorming zullen deze uitgangspunten
nader worden uitgewerkt in randvoorwaarden voor
bouwplanontwikkeling. De uitgangspunten hebben
betrekking op de hieronder aangegeven woningbouwontwikkelingen en de multifunctionele accomodatie.

39

Masterplan Pijnacker-Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Stanislas 1 + St. Josephschool
Aansluitend op de bestaande St. Josephschool is een
nieuw schoolgebouw over twee bouwlagen en het kindercentrum geprojecteerd. Tezamen met een nieuw
sociaal cultureel centrum vormen deze een omsloten
hof met schoolplein. Ontsluiting voor autoʼs wordt via
de Goudenregensingel geboden. Voor langzaam verkeer is er ook toegang vanaf de Meidoornlaan.
Woningbouw wordt gerealiseerd in de vorm van vier
bouwlagen boven het sociaal cultureel centrum en
in de vorm van een appartementengebouw van vier
bouwlagen. Door de aﬂopende bouwhoogte van 5 naar
4 bouwlagen en het terugleggen van de rooilijn wordt
de gevelwand aan de overzijde van de Meidoornlaan
gespiegeld. Hiermee wordt de overgang van Pijnacker
Noord naar Pijnacker Dorp (centrum) gemarkeerd.
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Woningtype:

appartementen

Categorie:

goedkope koop

Doelgroep:

starters, jongeren

Bouwhoogte:

max. 4 tot 5 bouwlagen

Parkeren:

op gemeenschappelijk parkeerterrein en langs de Goudenregensingel
(met name voor halen en brengen en
voor bezoekers sociaal cultureel centrum).

locatie Stanislas 1 en St. Josephschool

Basisschool Berkenhof + peuterspeelzaal Klavertje Drie
Na sloop van de Basisschool Berkenhof en peuterspeelzaal Klavertje Drie ontstaat ruimte voor woningbouw.
Aansluitend op het karakter van Berkenhof wordt dit
ingevuld met patiowoningen van maximaal 2 bouwlagen binnen het groene kader om Berkenhof. Deze grotendeels gelijkvloerse woonvorm is vooral in trek bij
senioren. Door de woningen wat compacter te maken
dan de aanwezige patiowoningen worden deze middeldure patioʼs voor een bredere groep bereikbaar en
ontstaat diﬀerentiatie binnen Berkenhof.

locatie Berkenhof en Klavertje Drie

Woningtype:

patiowoningen

Categorie:

vrije sector huur

Doelgroep:

senioren

Bouwhoogte:

max. 2 bouwlagen (begane grond
met gedeeltelijke verdieping)

Parkeren:
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op eigen terrein en deel op gemeenschappelijk parkeerterrein met de
Acker.
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Stanislas 2 + Willem-Alexander school
Op deze centraal gelegen locatie aansluitend op de
patiobebouwing van Berkenoord laagbouw met tuinen een aanvulling op het woningrepertoire van
Pijnacker-Noord. In dit model is uitgegaan van compakte twee-onder-een kap woningen: 30 twee-onder
-een kap kavels, geschakeld met garages en 1 vrijstaande woning. Totaal circa 9000 m2 uitgeefbaar
(gemiddelde kavelgrootte 290 m2). Naar aanleiding
van een nadere markverkenning kan ook gekozen worden voor (minder) vrijstaande woningen op ruimere
villaʼs of voor wat meer compacte patiowoningen. Of
voor een mix.
In alle gevallen wordt de ligging aan water optimaal
benut, waarbij de breedte van het water wordt vergroot.
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Woningtype:

twee-onder-een kap

Categorie:

dure koop

Doelgroep:

gemengd (gezinnen, hogere inkomens)

Bouwhoogte:

max. 2 bouwlagen met kap

Parkeren:

bewonersparkeren op eigen terrein,
bezoekersparkeren op straat

1-Locatie Stanislas 2 en Willem-Alexanderschool: 2-onder-1 kapwoningen

2-Locatie Stanislas 2 en Willem-Alexanderschool: patiowoningen

Locatie Pinkeltjepark
In tegenstelling tot de andere vrijkomende scholenlocaties wordt de locatie ʻPinkeltjeʼ ‒ genoemd naar het
kinderdagverblijf dat er tot voor kort was gevestigd in de bocht van de Thorbeckelaan en de Troelstralaan
niet voorzien van een nieuwe bebouwing. In plaats
daarvan wordt op deze midden in het groene woonpark
gelegen locatie een parkje aangelegd als ontmoetingsen speelvoorziening voor de gehele wijk. Uitgangspunt
is een met hagen omzoomde rustige plek met bomen,
waar ruimte is voor (kinder)spel en ontspanning. Het
markante gebouwtje van het gemaal krijgt een prominente plek in het geheel. Een wandelpad sluit het
parkje aan op de groene singels aan weerszijden.
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parkreferentie
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