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1.1 opgave en proces

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

Directe aanleiding is het verzakken van de wijk door de 

aanwezigheid van een slappe veenlaag in de bodem. Die 

is in de loop der tijd ingedrukt door het gewicht van de 

wegen, groen en het verkeer. De gemeente heeft besloten 

om, tegelijk met het ophogen, de openbare ruimte 

van Pijnacker-Noord te vernieuwen. Die operatie moet 

plaatsvinden in nauwe samenspraak met de bewoners. 

De wijk wordt gefaseerd aangepakt. De Geleerdenbuurt 

is als eerste aan de beurt. Begin 2010 wordt hier 

met de uitvoering begonnen. Als tweede volgt de 

Staatsliedenbuurt. Samen met de wijkvereniging en 

de gemeente stelt het ontwerpbureau DN Urbland een 

inrichtingsplan op voor deze buurt. 

Het Masterplan Pijnacker-Noord (2006) vormt het kader 

voor het inrichtingsplan. Ook de verschillende wensen 

van de bewoners worden meegenomen bij het maken 

van het ontwerp. De bewonerswerkgroepen spelen, 

verkeer en groen hebben een eigen inventarisatie en 

programma van wensen opgesteld. Een workshop van 

de bewonerswerkgroep ‘spelen’ leverde ontwerpen voor 

de speeltuinen. De bewoners hebben daarnaast hun 

wensen kenbaar gemaakt voor de pleintjes en hoven.

1. INLEIDING

1.2 leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

De hoofdstukken 1 en 2 bevat een introductie van 

de buurt. Er wordt een toelichting over de geplande 

ophoging gegeven. Hoofdstuk 3 toont de plankaart voor 

de Staatsliedenbuurt met een korte samenvatting van 

het ontwerp. In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de 

planlagen verkeer, groen, 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 en over de 

keuze voor het woonerfprincipe. (bijlagen PM)

De verschillende wensen en eisen worden verwerkt in 

een Schetsontwerp (SO). Dit wordt gepresenteerd tijdens 

een bewonersavond in januari. De reacties worden 

beantwoord of verwerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO). 

Het Definitieve Ontwerp moet in maart 2010 gereed 

zijn. Volgens de planning kan in het najaar van 2010 

met de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt worden 

begonnen.  
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2.1 huidige situatie

ligging 
De Staatsliedenbuurt ligt aan de rand van Pijnacker-

Noord. De buurt bestaat uit eengezinswoningen en flats 

van vier lagen hoog. Aan de noordzijde grenst de buurt 

aan de Balij, aan de oostzijde aan het spoor van de 

Randstadrail. De westelijke grens wordt gevormd door 

de Noordweg. 

groenstructuur
De Staatsliedenbuurt is een groene buurt. Op hoeken van 

de straten en in de privétuinen is veel groen aanwezig en 

de Balijrand biedt de mogelijkheid om in het groen te 

spelen en te wandelen. Het onderhoud van het groen is 

matig. Door de vele kleine plekken met struiken is een 

rommelig beeld ontstaan. Dit verwaarloosde beeld wordt 

versterkt door het verzakken van de buurt, waardoor 

trottoirs scheef zijn komen te liggen en sommige 

woningen slechts met een trap toegankelijk zijn. 

straten
De straten in de Staatsliedenbuurt hebben een sobere 

inrichting. Er zijn niet overal trottoirs en er is weinig 

variatie in de bestrating. Parkeren vindt plaats op de 

rijbaan of in speciaal daarvoor ingerichte parkeervakken. 

2. DE STAATSLIEDENBUURT

Gemiddeld zijn in de buurt voldoende parkeerplaatsen 

aanwezig.

speeltuinen en pleintjes
In de Staatsliedenbuurt zijn vier speeltuinen, die 

veelvuldig gebruikt worden door kinderen uit de buurt. 

Alle speeltuinen zijn toe aan een opknapbeurt. Een 

andere opvallend element in de buurt zijn de pleintjes, 

die tussen de woningen liggen. Ondanks de kale en 

sobere inrichting worden de pleintjes door de bewoners 

aangemerkt als waardevolle plekken in de buurt, die hun 

knusse karakter moeten behouden. 
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plankaart jaren ‘60 (Kuiper, Gouwetor en de Ranitz)1905 2009
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2.3 ontwikkelingen2.2 geschiedenis

Staatsliedenbuurt bestaat uit een aantal ‘stempels’ 

fietspad Pijnacker-Nootdorp
Het fietspad Pijnacker-Nootdorp vormt een nieuwe 

fietsverbinding tussen de Oostlaan in Pijnacker en de wijk 

’s-Gravenhout in Nootdorp. Het fietspad ligt ten westen 

van de Randstadrail en loopt langs de Staatsliedenbuurt en 

het Balijbos. Halverwege Pijnacker en Nootdorp sluit het 

fietspad aan op de recreatieve fietsroute tussen Delft en 

Zoetermeer. Het pad wordt in 4 fases aangelegd. Volgens 

de planning is het totale fietspad in 2012 gereed.

Balijbos
De komende jaren worden de verschillende groengebieden 

rondom Pijnacker tot één geheel aaneengeschakeld. Aan 

de noordzijde van het groengebied is een parkbos gepland, 

met een concentratie van recreatievoorzieningen. Het 

parkbos strekt zich uit van Delft tot Zoetermeer en is 

voor een belangrijk deel al aangelegd. De Balij maakt 

hier deel van uit. Binnen de Balij zijn verschillende zones 

onderscheiden. Ten noorden van de Staatsliedenbuurt 

komt het Wandelbos Pijnacker. Het wordt een gesloten 

bos met boomweides en een nieuw wandel- en fietspad.  

oorspronkelijke ondergrond
In de huidige situatie zijn in de Staatsliedenbuurt nog 

elementen uit de oorspronkelijke polderstructuur te 

herkennen. De waterlopen en hoogteverschillen dateren 

van vóór de aanleg van de buurt. Op de plek waar nu het 

gemaal ligt, stond vroeger een molen.

ontwerp jaren ‘60
De Staatsliedenbuurt is gebouwd in de jaren ’60. De buurt 

is ontworpen volgens het in die tijd gangbare prinicpe 

van de ‘stempel’ (een repeterend stedenbouwkundig 

ensemble). De Staatsliedenbuurt heeft twee 

ensembles met flatbebouwing en vijf ensembles met 

eengezinswoningen. In elke laagbouwstempel zijn twee 

pleintjes aanwezig. Volgens het ontwerp werden de 

stempels door middel van groen van elkaar gescheiden. 

Dat is echter niet op alle plekken gerealiseerd. 

Ook de Balijrand is in het ontwerp uit de jaren ’60 

opgenomen. De rooilijn van de woningen verspringt, 

zodat het groen af en toe wat dieper de buurt in komt.
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2.4  ophoging, riolering en drainage

De brandgangen liggen in Pijnacker-Noord meestal op 

particuliere grond. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk 

voor het ophogen daarvan. Soms is ophoging niet 

mogelijk door de aanwezigheid van meeverzakte schuren. 

Eigenaren kunnen dan overgaan op het aanleggen 

van een afwatering met straatkolken. Daarmee wordt 

voorkomen dat er bij regenval water in de brandgang 

blijft staan. De afvoerleiding van de straatkolken kan op 

de grens met het openbaar gebied worden aangeboden. 

De gemeente zorgt dan tijdens het vervangen van de 

hoofdriolering voor aansluiting van de afvoerleiding op 

het riool. 

Bomen en struiken zijn vaak, afhankelijk van de soort, 

niet bestand tegen de ophogingen. De gemeente 

probeert gemeentelijke bomen, vooral de exemplaren 

die door de bewoners als “waardevol” zijn bestempeld, 

zoveel mogelijk te sparen. Het kappen van bomen 

vanwege de ophoging is echter onvermijdelijk. Voor het 

kappen van bomen met een doorsnede van meer dan 25 

cm is een kapvergunning nodig. De gemeente vraagt die 

aan voor bomen in het openbaar gebied. Als particuliere 

grondbezitters of gebruikers van gemeentelijke voortuinen 

in hun tuin bomen gekapt willen hebben moeten zij zelf 

een kapvergunning aanvragen. 

ophoging
Pijnacker-Noord kampt met een verzakkingsprobleem. 

Verzakkingen zijn herkenbaar aan het hoogteverschil 

tussen voordeurdrempel en openbare weg. Ze zijn 

ontstaan door een slappe veenlaag in de bodem. Die is 

in de loop der tijd ingedrukt door het gewicht van wegen, 

groen en verkeer. Metingen wijzen uit dat de gemiddelde 

verzakking in de Staatsliedenbuurt ongeveer 15 cm 

bedraagt. De grootste verzakking ter plaatse van de weg-

as is ongeveer 30 cm, gemeten in de Schoutenlaan.

De gemeente streeft ernaar om het openbaar gebied 

op te hogen tot het oorspronkelijke aanlegniveau. Een 

aantal garages en schuren zijn niet (goed) gefundeerd 

en verzakt. Direct nabij verzakte garages of schuren 

is de nagestreefde ophoging niet of beperkt mogelijk. 

De gemeente moet daar “maatwerk” verrichten, 

waarbij hinder voor de gebruikers van deze gebouwen 

uitgesloten wordt.

Particuliere grondbezitters en gebruikers van gemeen-

telijke voortuinen moeten zelf zorgen voor de 

ophoging van hun tuin. De gemeente stelt op verzoek 

wel grond en zand beschikbaar. Bewoners zijn zelf 

verantwoordelijk voor het verwijderen en aanbrengen 

van de tuininrichting. 
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gemeentelijke riolering en drainage
De hoofdriolen en huisaansluitingen in Pijnacker-Noord 

aan vervanging toe. Het gehele rioolstelsel wordt dan ook 

vervangen. Huisaansluitingen worden vervangen tot vlak 

tegen de erfgrens. Een aan te leggen ontstoppingsstuk 

markeert de overgang van het particuliere naar het 

gemeentelijke deel.

In Pijnacker-Noord bestaan klachten over water in 

kruipruimtes. Deze klachten zijn door de gemeente 

geïnventariseerd en door een ingenieursbureau 

onderzocht. De gemeente neemt  maatregelen om de 

grondwaterstand beter te regelen door de aanleg van 

drainage. Deze wordt aangelegd tijdens het vervangen 

van de hoofdriolen. Indien gewenst kunnen bewoners op 

eigen grond ook drainage aanleggen en deze ‘aanbieden’ 

op de erfgrens. Ook dan zal de gemeente deze drainage 

aansluiten op het gemeentelijke riool. Bewoners zijn zelf 

verantwoordelijk voor het op de juiste hoogte brengen 

van hun kruipruimte. Bij het onderzoek is gebleken dat 

veel kruipruimtebodems te laag liggen. De afstand tussen 

de onderkant van de begane grondvloer en de bodem 

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

kabels en leidingen
Zoals gebruikelijk liggen in Pijnacker-Noord kabels 

en leidingen van nutsbedrijven. Het gaat om elektra, 

telefoon- en televisiekabels en gas- en waterleidingen. De 

kabels en leidingen liggen soms door de voortuinen van 

de woningen. Vanwege de voorgenomen ophogingen, 

herinrichtingen en rioolvervangingen worden sommige 

kabels en/of leidingen mogelijk vervangen. Hier wordt in 

een later stadium meer over bekend. Bewoners moeten 

rekening houden met werkzaamheden in de voortuin. De 

gemeente zal met bewonersbrieven specifieke informatie 

over ophoging en kabels- en leidingen verstrekken.

Tijdens de werkzaamheden in de buurt zijn bewoners 

verantwoordelijk voor zaken die hun eigen grond (of 

hun gemeentelijke voortuin) betreffen. Hiernaast 

is een overzicht van deze verantwoordelijkheden 

opgenomen. Wijkvereniging Pijnacker-Noord is 

bereid om collectieve zaken te coördineren, zoals 

ophogen en drainage van brandgangen. Indien 

bewoners hieraan willen deelnemen, kunnen zij zich 

melden bij de wijkvereniging.

verantwoordelijkheden bewoners (indien van toepassing)    rol gemeente

ophoging (gemeentelijke) voortuin    gemeente stelt op verzoek grond en zand beschikbaar

verwijderen en aanbrengen tuininrichting t.b.v. ophoging 

ophogen brandgangen     

aanbrengen afwatering met kolken in brandgangen  gemeente zorgt voor aansluiting op hoofdriool

kapvergunning aanvragen voor bomen in voortuinen  

drainage op eigen grond aanleggen    gemeente zorgt voor aansluiting op hoofdriool

op juiste hoogte brengen kruipruimte

medewerking verlenen aan kabel- en leidingwerkzaamheden in tuin gemeente en nutsbedrijven zorgen voor tijdige informatie
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3. INRICHTINGSPLAN

3.1 samenvatting

verkeer
Om de veiligheid te vergroten en sluipverkeer te beperken 

wordt Pijnacker-Noord ingericht als 30 km/u-zone. Alle 

verharding wordt opnieuw aangelegd. Hierbij wordt 40% 

van de bestaande verharding hergebruikt. Het overige 

verhardingsmateriaal is nieuw. 

De wegen in de Staatsliedenbuurt worden op de volgende 

manier ingericht:

• de hoofdontsluiting van Pijnacker-Noord bestaat uit 

Nobellaan, Troelstralaan, Thorbeckelaan (tussen 

Troelstralaan en Meidoornlaan) en Meidoornlaan. 

Voor de inrichting van deze route is een apart ont-

werptraject opgesteld;

• een gedeelte van de Thorbeckelaan behoort niet 

tot de hoofdontsluiting. Dit gedeelte van de straat 

wordt versmald om de snelheid te remmen. Door 

het aanleggen van dwarsparkeerplaatsen wordt 

dubbelzijdig parkeren voorkomen en wordt de 

straat veiliger;

• de overige straten in de Staatsliedenbuurt worden 

ingericht als woonerf. Op die manier is overal vol-

doende ruimte voor voetgangersstroken en worden 

de kruisingen van zijstraten met de Thorbeckelaan 

overzichtelijker. Ze worden ingericht als uitrit; 

• langs het spoor van de Randstadrail wordt afwisse-

lend een fietspad en fietsstraat aangelegd;

• het huidige aantal parkeerplaatsen in de buurt 

wordt minimaal gehandhaafd.

groen en water
Het groen aan de randen en in de hoven wordt op een 

landschappelijke manier ingericht: ruig gras, bomen en 

wilde, inheemse bloemen. Aan de overzijde van het water, 

langs de Balij, komt een nieuw wandelpad. Aan het einde 

van de Ruys de Berenbroucklaan zal een voetgangers-

brug worden gelegd. Het water wordt iets verbreed en 

de oevers worden op een natuurlijke manier ingericht.

Het groen in de buurt wordt grondig aangepakt en op 

sommige plekken geprivatiseerd. In de straten worden 

groene stroken en vakken aangelegd met bomen en 

beplanting. De pleintjes worden verfraaid met nieuwe, 

bloeiende bomen en kleurrijke beplanting. Daarnaast wordt 

het groene karakter van de Staatsliedenbuurt versterkt 

met hagen langs de tuinen en parkeerplaatsen.

De ophoging van de Staatsliedenbuurt heeft tot gevolg 

dat er bomen gekapt moeten worden. Tijdens het 

ontwerpproces wordt zorgvuldig nagegaan welke bomen 

behouden kunnen blijven. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de bomen die door de bewoners als 

waardevol zijn aangemerkt.

speeltuinen, pleintjes en hoven
De vier speeltuinen in de Staatsliedenbuurt worden 

opnieuw ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de ideeën van bewoners. Ook bij de nieuwe 

inrichting van de pleintjes en de hoven is aan bewoners 

gevraagd wat zij belangrijk vinden. De pleintjes krijgen 

een nieuwe bestrating. Er wordt een speels patroon 

aangebracht met een hinkelpad, knikkerputje of met 

letters (de straatnaam). Er komen bakken met bloemen, 

die een afscheiding voor auto’s vormen. Bij de flats 

komt ondergrondse afvalberging. Het straatmeubilair 

en de straatverlichting in de Staatsliedenbuurt worden 

vernieuwd. 
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kenmerken van een woonerf
• rijbaan, voetpad en parkeerplaatsen vormen één 

geheel: er is geen hoogteverschil;

• het woonerf heeft een verblijfsfunctie: voetgan-

gers mogen de wegen over de volle breedte 

gebruiken;

• automobilisten rijden stapvoets;

• toegangen tot het woonerf worden vormgege-

ven als inrit.

duurzaam veilige inrichting
Wegen worden zoveel mogelijk ingericht volgens het 

concept Duurzaam Veilig. Ongelukken voorkomen is 

het uitgangspunt in Duurzaam Veilig. Basisprincipe 

is dat de openbare ruimte zo wordt ingericht dat 

verkeersdeelnemers in één oogopslag zien hoe ze 

zich moeten gedragen. Dit wordt bereikt door de 

wegen eenvoudig in te richten en daarmee de kans 

op conflicten te minimaliseren. Extra veiligheid wordt 

afgedwongen met toegevoegde maatregelen zoals 

verkeersdrempels, woonerven en inritconstructies.
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4. VERKEER EN VERHARDING

4.1 auto-ontsluiting

De wegenstructuur van de Staatsliedenbuurt bestaat uit 

lussen van straten, die uitkomen op de Thorbeckelaan. 

Bij de flats bevinden zich doodlopende wegen. 

wensen bewoners
• 30 km/u buurt;

• meningen zijn verdeeld over de keuze woonerf of 

duurzaam veilig;

• Thorbeckelaan overzichtelijker maken (geen dub-

belparkeren, verbeteren uitgangen van zijstraten);

• snelheid remmen Thorbeckelaan en Aalberselaan.

voorgestelde maatregelen
Pijnacker-Noord wordt ingericht als 30 km/u-zone om 

de veiligheid te vergroten en sluipverkeer te beperken. 

De wegen in de Staatsliedenbuurt worden als volgt 

ingericht:  

Thorbeckelaan
Voor de inrichting van de hoofdontsluiting van Pijnacker-

Noord is een apart ontwerptraject opgesteld. Een 

gedeelte van de Thorbeckelaan behoort niet tot de 

hoofdontsluiting. Dit gedeelte van de straat wordt 

ingericht als 30 km/u weg:

• versmallen van 7 m tot 5,5 m om snelheid te remmen;

• parkeren aan één kant van de straat om de deze 

overzichtelijker te maken;

• snelheidsremmende maatregelen: drempels (8-12 cm). 

overige straten
Veel straten in de Staatsliedenbuurt functioneren op dit 

moment eigenlijk als woonerf. Door het ontbreken van 

voetpaden maken voetgangers en auto’s gebruik van 

dezelfde ruimte. Het formaliseren van het woonerfprincipe 

en het toepassen van verschillende verhardingsmaterialen 

maakt deze straten overzichtelijker en veiliger. Door het 

instellen van het woonerf kan in alle straten, aan beide 

zijden, een voetgangersstrook worden aangelegd.

De straten worden als volgt ingericht: 

• de rijbaan wordt versmald van 5 naar 3 meter. Hier-

door wordt langzaam gereden en wachten de auto’s 

op elkaar;

• door de smallere rijbaan kunnen vrijwel alle straten 

aan twee zijden worden voorzien van een voetgan-

gersstrook (niet verhoogd);

• parkeerplaatsen worden gemarkeerd. Het aantal 

parkeerplaatsen wordt niet verkleind;

• de rijbaan wordt voorzien van drempels (8-12 cm); 

• bij kruisingen met de Thorbeckelaan worden uitrit-

ten aangelegd. Hierdoor worden deze kruisingen 

veiliger (auto’s remmen af voordat ze de Thorbec-

kelaan opdraaien).

In de bijlage is een schema opgenomen met de 

kenmerken van een 30 km/u-zone en een woonerf. Bij 

dit schema is de afweging om voor een woonerfprincipe 

te kiezen onderbouwd. 
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huidige situatie Schoutenlaan zonder voetgangersstroken

huidige situatie Thorbeckelaan met dubbelzijdig parkeren voorstel inrichting Thorbeckelaan met dwarsparkeren

voorstel inrichting Schoutenlaan met voetgangersstrook
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huidige situatie Rommesingel zonder voetgangersstroken

huidige situatie Colijnlaan: veel verhard oppervlak

voorstel inrichting Rommesingel met voetgangersstroken

voorstel inrichting Colijnlaan met grotere groenstrook
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4.2 langzaam verkeer

In de Staatsliedenbuurt zijn weinig speciale voorzieningen 

voor langzaam verkeer. Voetgangers en fietsers gebruiken 

de rijbaan en de aanwezige trottoirs. Er is één aansluiting 

voor wandelaars naar het Balijbos.

wensen bewoners
• de toegang tot Balijbos moet versterkt worden. 

Daarbij moet wel het autoverkeer beperkt worden 

dat naar de Balij komt. 

voorgestelde maatregelen
• Door het instellen van het woonerf worden alle 

straten, behalve de Thorbeckelaan, voorzien van 

(gelijkvloerse) voetgangersstroken. Deze ontbre-

ken nu op veel plekken. De buurt wordt door deze 

maatregel veiliger en overzichtelijker. 

• Voordeel van een gelijkvloerse ligging van de 

voetpaden is dat de buurt goed toegankelijk is voor 

kinderwagens, rollators en rolstoelen. 

• Langs de Thorbeckelaan blijft een verhoogd trottoir 

aanwezig.

• Langs het spoor van de Randstadrail is al in een 

eerder stadium besloten om afwisselend een fiets-

pad en fietsstraat aan te leggen.

• Voorgesteld wordt om langs de Balij, aan de over-

zijde van het water, een nieuw wandelpad aan te 

leggen. Bij de Ruys de Berenbroucklaan komt een 

voetgangersbrug. Op deze manier kunnen mensen 

een rondje lopen vanuit de Staatsliedenbuurt door 

het bos. Dit voorstel moet nog nader onderzocht 

worden en is dus nog niet definitief.
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flats 1,2,3   

Houtenlaan   15  19

Nolenslaan   15  19

De Visserlaan   11  19

Thorbeckelaan   22  23

totaal    63  80

   

stempel 1+2   

Ruys de Berenbrouck  0  0

Thorbeckelaan   29  42

Tilanussingel   62  48

Rommesingel dl 1   17  26

totaal    108  116

   

stempel 3   

Rommesingel dl2   11  14

Schoutenlaan   42  48

totaal    53  62

   

stempel 4+5   

Oudlaan    27  37

Dreeslaan    40  47

Aalberselaan   21  14

totaal    88  98

   

flats 4,5,6   

Colijnlaan    17  19

Albardalaan   17  19

totaal    34  38

huidige situatie ontwerp
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4.3 parkeren

De gemiddelde parkeerdruk in de Staatsliedenbuurt is op 

dit moment niet hoog. De verwachting is dat de vraag 

naar parkeerplaatsen in de toekomst iets toe zal nemen. 

Door het ontbreken van een trottoir wordt vaak tegen 

de voortuin geparkeerd. Ook wordt soms op plekken 

geparkeerd waar dat niet wenselijk of toegestaan is (in 

straathoeken of voor de uitrit van garages).

wensen bewoners
• huidige aantal parkeerplaatsen voldoende;

• voorkomen van parkeeroverlast die wordt veroor-

zaakt door mensen die naar de Balij gaan: toegang 

tot Balijbos aan Noordweg met parkeergelegenheid;

• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen;

• het huidige dubbelparkeren langs Thorbeckelaan is 

niet wenselijk. 

voorgestelde maatregelen
• het huidige aantal parkeerplaatsen in de Staatslie-

denbuurt wordt ten minste gehandhaafd;

• in de hoven en in enkele straten wordt het aantal 

parkeerplaatsen (met het oog op de toekomst) iets 

vergroot;

• de Thorbeckelaan wordt overzichtelijker door te 

parkeren aan één zijde van de straat en niet te 

dicht op straathoeken te plaatsen. Het aantal par-

keerplaatsen blijft gelijk door op sommige plekken 

dwarsparkeren in te voeren;

• parkeerplaatsen in de hoven afschermen met ha-

gen;

• de parkeeroverlast van bezoekers van de Balij 

wordt verminderd als bij de Ruys de Berenbrouck-

laan een nieuwe voetgangersbrug wordt aangelegd. 

Bezoekers kunnen parkeren bij de Visserlaan. Dit 

voorstel wordt nog nader onderzocht.

voorkomen van dubbel parkeren langs de Thorbeckelaan
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nieuwe bestrating hergebruik bestrating bestrating bij drempels (de Bras, Ypenburg)
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4.4 verharding

Alle bestrating in de Staatsliedenbuurt wordt opnieuw 

aangelegd. 40% van de bestaande verharding wordt 

hergebruikt. Het overige verhardingsmateriaal dat 

wordt toegepast is nieuw. Het hergebruik heeft alleen 

betrekking op de betonstraatstenen uit de huidige 

rijbanen. De andere materialen, zoals trottoirtegels, 

kunnen niet worden hergebruikt. 

Hergebruikt materiaal zal in elk geval worden toegepast 

in parkeerplaatsen. Verdere verdeling PM
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voorbeeld van landschappellijke inrichting 

Balijbos

landschappelijke inrichting

buurtgroen (gras, bomen)

groene randen en buurtgroen

Thorbeckelaan 
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5. GROEN EN WATER

5.1 groene randen

De Staatsliedenbuurt is een groene en waterrijke buurt. 

De aanwezige waterstructuren zijn oud; ze dateren van 

vóór de aanleg van de buurt. Het aanwezige groen in de 

buurt kan in drie typen worden onderverdeeld:

• groene randen (inclusief hoven) en 

 waterstructuren 

• groen in de straten

• pleintjes 

De groene randen en het water zijn een belangrijke 

kwaliteit van de Staatsliedenbuurt. Ze worden opnieuw 

ingericht. De aanwezige bomen blijven zoveel mogelijk 

behouden.

wensen bewoners
• goed ontwerp maken voor de hele groenstrook 

tegenover de Balij;

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers;

• natuurvriendelijke oevers;

• meer bomen langs Noordweg als natuurlijk scherm;

• aandacht voor overlast hondenuitlaatveld (eventu-

eel hondenuitlaatveldje verplaatsen naar Balijbos);

• kopse kanten en liftschachten van de flats verfraai-

en met bloeiende struiken;

• hoven tussen de flats opnieuw inrichten.

LA
N

D
SC

H
A

P

TU
IN

straten

gras

middelgrote bomen

bodembedekkers

hagen

pleintjes

gazon

kleinere, bloeiende bomen

kleur: vaste planten

of bollen

randen van de buurt

ruig gras

grote bomen

kleur: wilde bloemen

water- en oeverplanten

voorgestelde maatregelen 
• landschappelijke inrichting met gras en bomen;

• het water wordt beter zichtbaar gemaakt en plaat-

selijk voorzien van natuurvriendelijke oevers;

• indien mogelijk wordt het water langs de Balijrand 

verbreed;

• plaatselijk verfraaiingen met wilde bloemen;

• indien mogelijk worden de hondenuitrenvelden bij 

de Rommesingel en de Aalberselaan verplaatst.

beplantingsplan
• extensief gras;

• inheemse bloemen en kruiden, zoals dotterbloem, 

koekoeksbloem, scherpe boterbloem, veldzuring;

• de inrichting van de kopse kanten van flats en de 

toepassing van natuurvriendelijke oevers worden in 

de volgende ontwerpfase bekend.

verschillende typen groen in de buurt
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beplantingsplan

accent met wilde, inheemse bloemen

gras/bodembeddekkers/heesters

haag
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5.2  buurtgroen

Het openbaar groen ín de Staatsliedenbuurt (straten 

en pleintjes) is verouderd en wordt daarom grondig 

aangepakt. Het doel is om het groene karakter van de 

buurt te behouden. 

wensen bewoners
• perken renoveren;

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers;

• overleg met bewoners over snippergroen (eventu-

eel privatiseren).

voorgestelde maatregelen 
• groen op straathoeken herinrichten; 

• privatiseren van enkele groene plekken; 

• nieuwe aaneengesloten stroken groen (bomen en 

beplanting) aanleggen in de straten;

• pleintjes verfraaien met nieuwe bomen en (kleur-

rijke) beplanting.

beplantingsplan
• in de lange groenstroken worden gras, heesters of 

bodembedekkers aangelegd onder de bomen;

• de kleinere groene plekken worden voorzien van 

heesters of bodembedekkers (soort PM);

• groen op pleintjes bestaat uit kleurrijke heesters, 

vaste planten of bollen;
lange groenstroken in de straten

• op kopse kanten van de woningen en bij parkeerp-

laatsen in de hoven worden hagen toegepast (soort 

PM);

• voorkanten van tuinen kunnen worden voorzien van 

lage hagen (zie 5.4).

kleurrijke pleintjes
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schematisch voorstel bomen

bestaande bomen

nieuwe bomen



29

5.3 bomen

De Staatsliedenbuurt kenmerkt zich door grote essen en 

esdoorns aan de randen. Langs het water in de buurt 

staan rijtjes meidoorns en zomereiken. De bomen in het 

midden van de buurt zijn veelal klein (prunussen).

behoud en kap
De geplande ophoging heeft negatieve gevolgen voor de 

groeimogelijkheden van een boom. Hoeveel ophoging 

een boom kan hebben is afhankelijk van de soort. 

Een aantal bomen in de buurt is door de bewoners als 

waardevol aangemerkt. Er wordt getracht om deze zoveel 

te behouden. Dit zal door de ophoging echter niet altijd 

mogelijk zijn.

Tijdens het ontwerpproces wordt zorgvuldig nagegaan 

welke bomen behouden kunnen blijven. Elke boom zal 

worden beoordeeld volgens een afwegingsschema, 

dat hiernaast is afgebeeld. Dat gebeurt in de volgende 

ontwerpfase. Op dit moment is het dus nog niet bekend 

welke bomen gekapt moeten worden. 

bomenplan voor de rand
De randen van de buurt zijn onderdeel van de 

groenstructuren 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, landschappelijke bomen 

toegepast met een stamomtrek van 25-30 cm. In de 

volgende ontwerpfase worden de plaats en soortenkeuze 

van de bomen bekend.

bomenplan voor middenin de buurt
De stamomtrek van de nieuw aan te planten bomen in het 

midden van de buurt is 18-20 cm (straten en pleintjes) 

en 20-25 cm (speeltuinen en hoven). In de volgende 

ontwerpfase worden de plaats en soortenkeuze van de 

bomen bekend.

IS DE KWALITEIT GOED?

KAN DE BOOM TEGEN DE 
GEPLANDE 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

AFWEGING BEHOUD BOMEN

KAPKAP + HERPLANTBEHOUD VAN DE BOOM
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goed voorbeeld van lage erfafscheiding hoge erfafscheiding: haag of scherm
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5.4 erfafscheidingen

De zij- en achtertuinen in de Staatsliedenbuurt zijn op 

sommige plekken afgeschermd met een haag, die buiten 

het privégebied staat. De hagen zijn in de loop der tijd 

verouderd. Het voorstel is om deze hagen te vervangen 

door nieuwe hagen of groene schermen (bij weinig 

ruimte). 

Tijdens de ophoging van de Staatsliedenbuurt zal het 

groen in sommige voortuinen weggehaald moeten 

worden. Om het groene karakter meteen weer terug 

te brengen, biedt de gemeente alle bewoners, die dat 

willen, een nieuwe haag (liguster) in de voortuin aan. 

Hierdoor ontstaat een mooi groen beeld in de straten van 

hagen en groene schermen.

Deelname is op basis van vrijwilligheid. In de buurt zal 

een inventarisatie 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.

huidige situatie
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te privatiseren locaties

te privatiseren zijtuin

te privatiseren voortuin
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5.5 privatiseren van (snipper)groen

aankoop grond zijtuin
Op enkele plekken kunnen bewoners stukjes groen, die 

grenzen aan hun tuin, aankopen. Het gaat hierbij om 

grond die binnen het kader van het bouwblok valt. Het 

betreft de volgende locaties (naast of grenzend aan):  

• Tilanussingel 25

• Rommesingel 25

• Schoutenlaan 1

• Schoutenlaan 27

• Dreeslaan 35

Als de bewoners van deze woningen interesse hebben 

om snippergroen aan te kopen, dan kunnen zij contact 

opnemen met de gemeente. 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, 

dan worden op deze locaties hagen toegepast. 

gemeentelijke voortuinen
Een groot aantal voortuinen in de Staatsliedenbuurt 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.

Enkele bewoners hebben aangegeven dat ze de grond 

naast hun voortuin te willen aankopen. Dat is toegestaan 

bij grond die binnen het kader van het bouwblok valt:

• Dreeslaan 12

• Dreeslaan 14

• Dreeslaan 45

• Dreeslaan 59

• Thorbeckelaan 54

• Thorbeckelaan 82

• Oudlaan 45

• Schoutenlaan 39

• Schoutenlaan 41

• Schoutenlaan 63

• Rommesingel 12

• Rommesingel 22

• Rommesingel 34

De grond wordt verkocht tot aan de rooilijngrens van 

de garageblok. Bouwen op aangekochte grond is alleen 

mogelijk volgens de richtlijnen van het bestemmingsplan. 

Daarnaast is het niet toegestaan om de voorgevelrooilijn 

te overschrijden.

Alle bovengenoemde voorstellen zijn voorlopig en moeten 

nog intern door de gemeente worden getoetst.

principe: uitgeefbare grond binnen kader bouwblok


