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Deelrapport III, werkgroep Groen en Parken; Staatsliedenbuurt.

INVENTARISATIE, SUGGESTIES EN IDEEëN VOOR INRICHTING VAN GROEN
IN BUURTEN A1, B1, B2 en A4 (van Vijver tot Wilgenhof; exclusief route fietspad
langs spoorlijn)
Zie ook deelrapport I (‘Groen is meer waard dan je denkt’, dd. 12 juni 2007) en deelrapport
IV (o.a. met lijst van struiken en kleinere bomen voor de voortuin, dd. Juni 2008) van
werkgroep Groen en Parken.

De buurten maken in het algemeen een groene indruk. Dat komt zowel door de vele groene
voortuinen als door de bomen en struiken in de openbare ruimte. De vijver op de hoek
Thorbeckelaan-Nobellaan en de groenstrook aan de Balijrand geven een extra accent. Dat
geldt ook voor de vijver op de grens met de Wilgenhof. Diverse bomen zijn aangemerkt als
waardevol. Anderzijds is een aantal bomen dood of aan het eind van hun levensduur. Door
vernieuwing van riolering en het ophogen zullen waarschijnlijk veel struiken evenals enkele
bomen moeten worden vervangen. Voor het ophogen in de verschillende straten bestaan nog
geen recente gegevens. Cijfers uit 1998 laten voor dit gebied veelal een gewenste ophoging
tot maximaal 30 cm zien.

De werkgroep Groen en Parken merkt nadrukkelijk op dat bewoners zelf verantwoordelijk
zijn voor de inrichting van hun voortuinen en het overleg daarover met hun buren.

De volgende suggesties worden gedaan voor het groen e.d. in de buurten A1, B1, B2 en A4:

Algemeen:
- Voor bewoners die zijn bereid om in eigen voortuin kleine bomen te plantenheeft de

werkgroep een lijstje met suggesties gemaakt (zie deelrapport IV). Eigen overleg met
buren over plaatsing is gewenst.

- Klimopgroei is een algemene plaag in het openbare groen van Pijnacker-Noord. Het
moet bij renovatie drastisch (met wortel en tak) verwijderd worden. Ook bij het
daarna volgende onderhoud dient verwijdering meer aandacht te krijgen dan tot nu
toe.

- Vervanging van bomen dient te geschieden door waardige opvolgers (minimale
omtrek 25 á 30 cm).

- Zeer veel perken (incl. snippergroen) verdienen een grondige renovatie en daarna een
mooie inrichting (voor een beter aanzien van de buurt en de wijk).

- Onderhoud van struiken door ze tot op de bodem af te zagen wordt volstrekt
afgewezen omdat het minstens een jaar tot een armoedig aanzicht leidt.

- De gemeente dient ofwel zelf het onderhoud van snippergroen serieus ter hand te
nemen, ofwel hierover overleg met bewoners te starten. Het is onduidelijk waarom
verzoeken van bewoners hiervoor niet gehonoreerd worden.

- Diverse bewoners klagen over zwerfvuil en hondenpoep. Het verdient aanbeveling om
meer afvalbakken te plaatsen om zwerfvuil en hondenpoep tegen te gaan.

- In het volgende hebben de woorden ‘vernieuwen’ en ‘renoveren’ dezelfde betekenis,
namelijk volledig verwijderen van struiken (incl. aanwezige klimop), bemesten van de
aarde of aanbrengen van nieuwe aarde en het planten van nieuwe struiken.

Hierna volgt een overzicht van onze voorlopige bevindingen en aanbevelingen per buurt en
per straat.
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Buurt A1

- Vijver op hoek Thorbeckelaan-Nobellaan
 De vijver is een ‘landmark’ bij de entree van Pijnacker. Deze kan verfraaid worden

door b.v. een paar (kleine) boompartijen aan de zuidzijde, enkele rietpartijen, een
fontein (laagblijvend) en enkele vlonders t.b.v. sportvissers.

- van Houtenlaan
 Boom terugplaatsen die op de hoek van Houtenlaan – Thorbeckelaan heeft gestaan.
 Aan de westzijde (langs water) 3 bomen planten.
 Tussen parkeerplaats en gazon is een afscheiding gewenst, bijv. d.m.v. heg of

struikgewas.
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud.

- Nolenslaan
 Aan de westzijde (langs water) 3 bomen planten.
 Tussen parkeerplaats en gazon een afscheiding aanbrengen d.m.v. heg c.q.

struikgewas.
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud.

- de Visserlaan
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud.

Buurt B1

- de Visserlaan - Tilanussingel - Rommesingel - Schoutenlaan
 Beschoeiing aan de noordzijde van de waterloop grenzend aan de Balij is in

deplorabele toestand. Hij moet als zodanig worden vervangen of door een
natuurvriendelijke oever met her en der aardige begroeiing. Is zo’n vervanging
mogelijk/wenselijk?

 De werkgroep verzoekt om voor de gehele groenstrook tegenover de Balij een nieuw
en goed ogend ontwerp te maken, inclusief de speelplek, met in acht neming van de
wensen van de werkgroep ‘Spelen’. Doel is zowel natuurbeleving als recreatie als
veilige speelgelegenheid voor allerlei leeftijdsgroepen.

 Heel veel bomen, die nu op de “pleintjes” staan, zijn in zeer slechte staat. Daarom
zullen ze bijna allemaal moeten worden vervangen.

 Hetzelfde geld voor alle kleine plantsoentjes. Zowel de plantsoentjes met wilde rozen
als die met andere heesterachtige soorten zijn nu het aanzien niet waard.

 Voorgesteld wordt om, bij vervanging, vruchtdragende heesters/boompjes terug te
plaatsen, bijv. krenteboompje.

 Bewoners tegenover de honden-uitlaat-plaats aan de Balijrand klagen over
stankoverlast en parkeeroverlast die wordt veroorzaakt bij het uitlaten van honden aan
de Balijrand (soms zelfs door niet-inwoners van Pijnacker). Gepleit wordt voor een
beter toilet, beter onderhoud (schoonmaken, ontsmetten, ontgeuren; zie bijv. website
Gent, België) en betere controle op gebruik van het toilet.

- Tilanussingel
 Tegenover huisnummer 14 prunus handhaven.
 Tegenover huisnummers 17-23 esdoorns (2 stuks) laten staan.
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- Rommesingel
 Enkele bomen, die in de heg zijn geplaatst (westzijde tussenliggende singel), groeien

niet goed. Voorstel is om deze bomen te kappen en in het talud naar het water te
herplaatsen.

 Meidoorns langs oostzijde tussenliggende singel vervangen.

Buurt B2

- Schoutenlaan
 Bomen op pleintjes vervangen.
 (rondom uitvaartcentrum) Knotbomen handhaven.
 (rondom uitvaartcentrum langs slootkant) Struiken grotendeels vernieuwen.
 (bij elektriciteitshuisje) Bosplantsoen handhaven, maar deel langs nieuwe fietspad

vernieuwen.

- Oudlaan
 Perkje bij huisnr 43 (hoek fietspad) vernieuwen.
 (langs slootkant aan Noordzijde) Alle (of alleen oude) bomen vervangen.
 Perkje bij plein (huisnrs 45-59)(deels?) renoveren.
 Bomen op pleintje zijn OK.
 (op de hoek met Thorbeckelaan huisnr 82) Perkje is aardig maar zaailingen moeten

verwijderd worden en waar nodig moet het perkje worden aangevuld.
 Bomen op pleintje met ingang Thorbeckelaan zijn OK.
 Groenstrook langs pleintje vernieuwen.
 Perkje/bloembak aan eind van dit pleintje tussen huisnrs 11 en 19 vernieuwen.
 (in straat op hoek bij huisnr 12) Perkje handhaven.
 Perkje bij huisnr 14 en haagbeuk-heg tussen huisnrs 12 en 14 handhaven.

- Dreeslaan
 Haagjes tussen huisnrs 24 en 2 en tussen huisnr 1 en de Thorbeckelaan zijn OK.
 De 2 elektriciteithuisjes in het perkje bij huisnr 45 zijn erg lelijk; vervangen door 1

mooier exemplaar.
 In dit perkje de kale plekken aanvullen; de bomen zijn OK.
 Pleintje is OK.
 Perkje bij huisnr 59 aanvullen.
 (Noordhoek bij Thorbeckelaan huisnr 56) Perkje renoveren.
 (Zuidhoek bij Thorbeckelaan huisnr 54) Perkje renoveren incl. bomen.
 Dreespleintje bij hsnrs 1-11 is OK.
 Perkje aan eind van pleintje renoveren met in het midden een kleine boom.
 Perkje bij huisnr 1 renoveren; 2 bomen vernieuwen?
 Perkje bij huisnr 12 renoveren.
 Perkje bij huisnr 35 (bij nieuwe fietspad): groot onderhoud gewenst; coniferen

verwijderen?
 Perkje bij huisnr 14 (bij nieuwe fietspad) renoveren.

Buurt A4

- Aalberselaan
 Perkje (NO) renoveren; berk handhaven.
 Haag is OK.
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 Perkje (midden oost) renoveren; prunus is OK.
 Perkje (midden west) groot onderhoud nodig.
 Oude/zieke bomen vervangen.
 Het verzoek van de bewoner (en achterbuurman) op hoek Thorbeckelaan om de

grasstrook langs de Thorbeckelaan over te nemen en er een tuin van te maken moet
ofwel worden ingewilligd door de gemeente ofwel moet de gemeente haar
zwaarwegende bezwaren duidelijk aan hen kenbaar maken. De gemeente kan bij
inwilliging van het verzoek uiteraard wel beperkingen aangeven, bijv. ten aanzien van
hoogte afrastering.

 Er is een goed ontwerp nodig voor groene afscherming van de speelplek tussen
Albardalaan en Colijnlaan aan de kant van de flat.

- Albardalaan
 Lage struiken en enkele lage bomen bij flat aanbrengen.
 Enkele kleine bomen aan overzijde in trottoir aanbrengen.
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud..

- Colijnlaan
 Lage struiken en enkele lage bomen bij flat aanbrengen.
 Enkele kleine bomen aan overzijde in trottoir aanbrengen.
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud..

- Wilgenhofkant flats Thorbeckelaan, Albardalaan en Colijnlaan
 Kopse kant flats verfraaien met bloeiende struiken.
 (waterkant) Bomen zijn OK maar bij laag groeisel is groot onderhoud noodzakelijk.

- Thorbeckelaan flats
 Ondergrondse afvalberging aanbrengen met voldoende inhoud.

19 september 2008
Henk Merkus
Namens Werkgroep ‘Groen en Parken’.




