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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. Daarnaast is het 

riool in Pijnacker-Noord aan vervanging toe. Het gehele 

rioolstelsel wordt dan ook vervangen. De gemeente 

heeft besloten om tegelijkertijd 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 bewoners worden meegenomen bij het maken 

van het ontwerp. De bewonerswerkgroepen groen, 

verkeer en spelen hebben een programma van wensen 

opgesteld. De bewoners hebben daarnaast hun wensen 

kenbaar gemaakt voor de speelplekken, de pleintjes en 

de hoven.

1. inleiding

1.2  leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten 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 straatprofielen 

opgenomen. Daarnaast vindt u hier een inventarisatie 

van de aanwezige bomen in de buurt. Voor elke boom 

met een doorsnede groter dan 25 cm is bekeken of deze 

in goede staat verkeert en wat de maximale ophoging is 

die de boom kan verdragen. 

Tijdens een bewonersavond in januari is het 

schetsontwerp voor de Staatsliedenbuurt gepresenteerd. 

De reacties op dit ontwerp zijn beantwoord in een 

afzonderlijk document en verwerkt in dit Ontwerpplan. 

Dit ontwerp wordt de komende tijd uitgewerkt tot een 

Definitief Ontwerp. Volgens de planning kan begin 2011 

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. 

De Balijrand biedt de mogelijkheid om in het groen te 

spelen en te wandelen. De kwaliteit van het groen is 

slecht waardoor het onderhoud niet goed uitgevoerd kan 

worden. 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 

2. de Staatsliedenbuurt

rijbaan of in speciaal daarvoor ingerichte parkeervakken. 

Gemiddeld zijn in de buurt voldoende parkeerplaatsen 

aanwezig.

speelplekken en pleintjes
In de Staatsliedenbuurt zijn vier speelplekken, die 

veelvuldig gebruikt worden door kinderen uit de buurt. 

Alle speelplekken 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 wordt een nieuwe 

fietsverbinding tussen de Oostlaan in Pijnacker en de 

wijk ’s-Gravenhout in Nootdorp. Het fietspad komt ten 

westen van de Randstadrail te liggen 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 staat, 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. Het ontwerp bestaat uit gras met rijen 

bomen. De woningen aan de Balijrand liggen niet allemaal 

op één lijn. De rijtjes verspringen ten opzichte van elkaar, 

zodat het groen soms iets verder 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 en gemeente 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 40 cm, gemeten in de Tilanussingel.

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 zijn 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.
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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 gestart;

• 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 (en een par-

keerverbod aan de andere zijde) wordt tweezijdig 

parkeren voorkomen en wordt de straat veiliger en 

overzichtelijker;

• de overige straten in de Staatsliedenbuurt behouden 

hun huidige breedte. Wel wordt de rijbaan visueel 

versmald door middel van een molgoot. De straten 

die in de huidige situatie een trottoir hebben, behou-

den een trottoir; 

• langs het spoor van de Randstadrail wordt afwisse-

lend een fietspad en fietsstraat aangelegd;

• het huidige aantal parkeerplaatsen in de buurt wordt 

minimaal gehandhaafd en waar mogelijk iets uitge-

breid. Parkeerplaatsen worden gemarkeerd.

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

landschappelijk ingericht met ruig gras, bomen en wilde, 

inheemse bloemen. Aan de overzijde van het water, langs 

de Balij, komt een wandelpad. Aan het einde van de 

Ruys de Beerenbroucklaan wordt een voetgangersbrug 

gelegd. Het water wordt iets verbreed en de oevers 

krijgen een natuurlijke inrichting. Over deze punten moet 

nog overleg met Staatsbosbeheer plaatsvinden.

Het groen in de buurt wordt grondig aangepakt en op 

sommige plekken geprivatiseerd. In de straten worden 

plantvakken 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 parkeerplaatsen en langs de tuinen (op 

vrijwillige basis).

De ophoging en rioolvervanging van de Staatsliedenbuurt 

hebben tot gevolg dat er bomen gekapt moeten worden. 

Tijdens het ontwerpproces is zorgvuldig nagegaan welke 

bomen behouden kunnen blijven. Daarbij is rekening 

gehouden met de bomen die door de bewoners en 

gemeente als waardevol zijn aangemerkt.

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

opnieuw ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de ideeën van bewoners. Ook voor de inrichting van 

de pleintjes en de hoven is aan bewoners gevraagd wat 

zij belangrijk vinden. De pleintjes krijgen een nieuwe 

bestrating in een speels patroon. Bovendien wordt een 

spelaanleiding aangebracht bijvoorbeeld een hinkelpad of 

knikkerputje. Plantenbakken vormen een afscheiding voor 

auto’s. De rand van de plantenbak wordt verbijzonderd 

met de straatnaam van het pleintje. Bij de flats komt 

ondergrondse afvalberging. Het straatmeubilair en 

de straatverlichting in de Staatsliedenbuurt worden 

vernieuwd. 
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verschillende wegentypen in de Staatsliedenbuurt
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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;

• Thorbeckelaan overzichtelijker maken;

• snelheid remmen Thorbeckelaan en Aalberselaan.

voorgestelde maatregelen
Heel 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 tot 5 m om snelheid te remmen;

• dwarsparkeren aan één kant van de straat, om deze 

overzichtelijker te maken. Aan de andere zijde van 

de straat wordt een parkeerverbod ingesteld. Het 

aantal parkeerplaatsen in de Thorbeckelaan wordt 

door deze ingrepen iets vergroot;

• snelheidsremmende maatregelen: plateaudrempels.

overige straten
De overige straten in de Staatsliedenbuurt worden als 

volgt ingericht: 

• de rijbaan behoudt zijn huidige breedte. Wel wordt 

deze visueel versmald door middel van een molgoot 

(een goot met meerdere rijen klinkers naast elkaar, 

waarbij de middelste rijen lager liggen dan de naar 

buiten gelegen rijen). De molgoot verdeelt de straat 

in twee delen, waardoor deze smaller lijkt; 

• de straten die in de huidige situatie een trottoir heb-

ben, behouden een trottoir; 

• parkeerplaatsen worden gemarkeerd. Zo wordt 

voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan door 

parkeren op straathoeken; 

• kruisingen met de Thorbeckelaan worden ingericht 

als gelijkwaardige kruising (m.u.v. de kruisingen met 

de hoofdontsluiting);

• op lange rechte straatdelen (>100 meter) worden 

punaises (bij kruisingen) of plateaus toegepast.

een molgoot als visuele versmalling van de rijbaan
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nieuw wandelpad langs de Balij
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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 het Balijbos moet versterkt worden. 

Daarbij moet de parkeeroverlast bij de Rommesingel 

worden beperkt.

voorgestelde maatregelen
• De straten die in de huidige situatie een trottoir heb-

ben, behouden een trottoir.

• In veel straten ontbreken trottoirs. Door het aan-

brengen van een visuele verdeling in de rijbaan, 

door middel van een molgoot, worden deze straten 

overzichtelijker en veiliger voor voetgangers.

• Langs het spoor van de Randstadrail is al in een eer-

der stadium besloten om afwisselend een fietspad 

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 Beerenbroucklaan komt een 

voetgangersbrug. Op deze manier kunnen mensen 

een rondje lopen vanuit de Staatsliedenbuurt door 

het bos. Dit voorstel moet nog besproken worden 

met Staatsbosbeheer en is dus nog niet definitief.
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Houtenlaan   18  19

Nolenslaan   18  19

De Visserlaan   15  19

Thorbeckelaan   58  76

   

Ruys de Beerenbroucklaan  6  6

Tilanussingel   69  72

Rommesingel    40  39

Schoutenlaan   42  44

Oudlaan    39  41

Dreeslaan    48  49

Aalberselaan   14  19

   

Colijnlaan    21  23

Albardalaan   22  23

totaal    410  449

huidige situatie
(gemarkeerd en 
ongemarkeerd)

ontwerp

overzichtskaart nieuwe parkeerplaatsen
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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 tweezijdige parkeren langs Thorbecke-

laan 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) ver-

groot;

• de Thorbeckelaan wordt overzichtelijker door par-

keerplaatsen aan één zijde van de straat en niet te 

dicht op straathoeken te plaatsen. Het aantal par-

keerplaatsen wordt iets vergroot door op sommige 

plekken dwarsparkeren in te voeren;

• parkeerplaatsen in de hoven worden afschermd met 

hagen;

• de parkeeroverlast van bezoekers van de Balij wordt 

verminderd als bij de Ruys de Beerenbroucklaan 

een nieuwe voetgangersbrug wordt aangelegd. Be-

zoekers kunnen dan parkeren bij de Visserlaan. Dit 

voorstel wordt nog nader onderzocht. In overleg 

met Staatbosbeheer zal daarnaast worden bekeken 

of een parkeergelegenheid voor hondenuitlaters aan 

de Noordweg ingericht kan worden.

huidige situatie: tweezijdig parkeren langs de Thorbeckelaan
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verhardingsplan

rood asfalt (met thermoplast markering)

gebakken klinkers (bruin)

betontegels (antraciet)

gebakken klinkers (rood bruin)

betonklinkers (hergebruik)

halfverharding

houtschors (valondergrond)

zand (valondergrond)

plateaudrempel

asfalt

punaisedrempel
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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. 

gebakken klinkers betontegels halfverharding paden 

De volgende verharding wordt toegepast:

• rijbaan: gebakken klinkers (bruin, keiformaat, keper-

verband);

• rijbaan in de hoven: betonklinkers (hergebruik, ke-

perverband);

• parkeervakken en ruimte voor garages: betonklin-

kers (hergebruik, elleboogverband);

betonklinkers hergebruik

• trottoir: betontegels (150x300, halfsteensverband);

• voetgangersstroken in de hoven: gebakken klinkers 

(bruin, keiformaat, halfsteensverband);

• pleintjes: gebakken klinkers (2 kleuren bruin, keifor-

maat, halfsteensverband);

• wandelpaden: halfverharding.
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voorbeeld inrichting Staatsliedenbuurt langs Balijrand voorbeeld inrichting Balijrand voorbeeld inrichting dijklichaam

Balijbos

groene rand

groene straten en hoven

pleintjes

groene randen en buurtgroen

Thorbeckelaan 
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5. groen en water

5.1  groene inrichting

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 en waterstructuren 

• groen in de straten en in de hoven

• pleintjes 

Ten tijde van de aanleg van de buurt bevonden de grootste 

natuurwaarden zich vooral buiten de stedelijke omgeving. 

Door de enorme uitbreiding van het stedelijk gebied en 

de afname van de natuurwaarden in het buitengebied 

is de stedelijke omgeving steeds belangrijker geworden 

voor de natuur, door de grote variatie in water- en 

groenstructuren. In de ecologische kaart, die in 2009 

door het college is vastgesteld, wordt het belang van een 

ecologisch netwerk in de stedelijke omgeving uitgelegd. 

In Pijnacker-Noord is ligt het ecologische netwerk langs 

het spoor, langs de Balijrand en langs de waterloop 

Noordweg/ Troelstralaan/ Oudlaan. Waar mogelijk 

worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, krijgt 

beplanting een ecologische functie en wordt ecologisch 

beheer toegepast om dit net werk optimaal te laten 

functioneren.

LA
N

D
SC

H
A

P

TU
IN

straten en hoven

gazon

middelgrote bomen

bodembedekkers/heesters

hagen

pleintjes

kleinere, bloeiende bomen

vaste planten

of bollen

randen van de buurt

ruig gras

grote bomen

inheemse bloemen/heesters

water- en oeverplanten

verschillende typen groen in de buurt

wensen bewoners
• goed ontwerp 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 hondenuitrenveld (eventueel 

hondenuitrenveldje verplaatsen naar Balijbos);

• perken renoveren;

• overleg met bewoners over snippergroen (eventueel 

privatiseren).

• kopse kanten en liftschachten van de flats verfraaien 

met bloeiende struiken;

• hoven tussen de flats opnieuw inrichten.
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beplantingsplan

plantvak (maagdenpalm)

plantvak (struikganzerik)

plantvak (zegge)

bollen (narcis)

bollen (knikkende vogelmelk)

bollen (crocus)

bollen (anemoon)

water

inheemse oeverbeplanting

ruig gras met wilde bloemen

gazon

zie kaart op de volgende bladzijde voor 
heesters en hagen
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inrichting straten, hoven en pleintjes
Het openbaar groen ín de Staatsliedenbuurt is verouderd 

en wordt daarom grondig aangepakt. Het doel is om het 

groene karakter van de buurt te behouden. 

 groen op straathoeken vernieuwen, per stempel 

wordt één beplantingssoort toegepast; 

• hagen op kopse kanten van woningen behouden of, 

waar nodig, vernieuwen; 

• privatiseren van enkele groene plekken (zie 5.3); 

• in de hoven worden hagen en bollen geplant;

• de pleintjes worden verfraaid met nieuwe bomen en 

beplanting; 

• voorkanten van tuinen kunnen worden voorzien van 

lage hagen.

beplantingsplan straten, hoven en pleintjes
• plantvakken in de straten: struikganzerik (Potentilla 

fruticosa ‘Abbotswood’), zegge (Carex morrowii) en 

maagdenpalm (Vinca minor);

• plantvakken op de pleintjes: wilde liguster (Ligus-

trum vulgare ‘Atrovirens’);

• hagen in de hoven: veldesdoorn (Acer campestre);

• bollen in de hoven: narcis, knikkende vogelmelk, 

crocus en anemoon;

• hagen op kopse kanten: wilde liguster (Ligustrum 

vulgare ‘Atrovirens’);

• hagen voortuinen: grootbladige liguster (Ligustrum 

ovalifolium).

inrichting Balijrand
De groene Balijrand is een belangrijke kwaliteit van de 

Staatsliedenbuurt. Deze wordt opnieuw ingericht: 

• de aanwezige, grotere bomen blijven zoveel moge-

lijk behouden;

• het water wordt beter zichtbaar gemaakt en plaatse-

lijk voorzien van natuurvriendelijke oevers;

• het water langs de Balijrand wordt verbreed en be-

plant met inheemse overbeplanting (voorstel moet 

overlegd worden met Staatsbosbeheer en Hoog-

heemraadschap);

• landschappelijke inrichting met gras, bomen en 

grondlichamen;

• plaatselijk verfraaiingen met inheemse bloemen en 

heesters;

• indien mogelijk worden de hondenuitrenvelden bij 

de Rommesingel en de Aalberselaan verplaatst.

beplantingsplan Balijrand
• extensief gras;

• inheemse bloemen en kruiden, zoals dotterbloem, 

koekoeksbloem, scherpe boterbloem, veldzuring;

• heesters: meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn (in ver-

houding 60/20/20%);

• in het water: gele lis, gele dotterbloem, moerasspi-

rea, moerasvergeetmijniet, klamoes en valeriaan.
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heesters en erfafscheidingen

haag woningen prive 
(grootbladige liguster)

haag openbaar gebied 
(wilde liguster)

haag hoven 
(veldesdoorn)

struiken Balijrand
(meidoorn/ sleedoorn/ veldesdoorn)
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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 waar nodig te 

vervangen door nieuwe hagen (wilde liguster). 

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 (grootbladige liguster) in de 

voortuin aan. Hierdoor ontstaat een mooi groen beeld 

in de straten.

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. De bewoners moeten hun tuin hiervoor schoon 

opleveren.

lage erfafscheiding (grootbladige liguster)
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behoud en kap huidige bomen

te handhaven boom

te kappen boom

gefaseerde kap boom

te verplanten boom
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5.2  bomen

De Staatsliedenbuurt kenmerkt zich door grote essen en 

esdoorns aan de randen. Langs het water in de buurt 

staan rijtjes meidoorns en zuilvormige zomereiken. De 

bomen in het midden van de buurt zijn veelal klein 

(prunussen).

behoud en kap
De geplande ophoging en rioolvervanging hebben 

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 is door de 

ophoging en rioolvervanging echter niet altijd mogelijk.

Tijdens het ontwerpproces is zorgvuldig nagegaan 

welke bomen behouden kunnen blijven. Toch worden er 

bomen gekapt en wel met de volgende redenen (zie ook 

themakaart in de bijlage):

• Enkele bomen worden vanwege de ophoging gekapt. 

Het gaat om bomen die de te realiseren ophoging 

niet kunnen verdragen.

• Enkele bomen die in het rioleringstracé staan moe-

ten worden gekapt. Het betreft vooral kleine boom-

pjes die er niet al te goed bij staan. Het advies luidt 

om deze te vernieuwen, nu een grootschalige aan-

pak van de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Een 

uitzondering vormen vier prunussen op een pleintje 

aan de Tilanussingel en drie krentenboompjes op een 

pleintje aan de Dreeslaan. Gezien het feit dat deze 

van goede kwaliteit zijn, wordt er naar gestreefd om 

ze te verplanten en opnieuw te gebruiken.

• Enkele populieren, die schade en extra onderhouds-

kosten veroorzaken aan de flats (Houtenlaan, Nolen-

slaan, De Visserlaan), worden op termijn verwijderd. 

Deze locatie is niet geschikt om nieuwe bomen te 

planten. Er worden nieuwe bomen aan de overzijde 

van het water geplant.

• Een aantal bomen wordt gekapt ten behoeve van 

een structurele verbetering van de groenvoorzie-

ning. Het gaat hier om kleine bomen die weinig of 

geen cultuurtechnische waarde hebben. Langs de 

Balijrand gaat het in vooral om zogenaamd opschot: 

niet aangeplante wildgroei. Bij de garages van de 

flats gaat het om bomen die zich slecht ontwikkelen 

vanwege de door het verkeer (garagebewegingen) 

aangedrukte grond direct rondom de bomen. 

• Een aantal bomen zijn ziek en hebben een slechte 

toekomstverwachting. Alle uit te voeren werkzaam-

heden zullen de conditie van die bomen niet ver-

beteren. Het advies luidt om ze te vernieuwen nu 

we toch een grootschalige aanpak van de openbare 

ruimte nastreven.

• Er zijn een aantal bomen die om ontwerptechnische 

redenen gekapt moeten worden. De bomen staan 

bijvoorbeeld in de weg voor het creëren van par-

keerplaatsen of voor het maken van voorzieningen, 

zoals de gewenste kabelbaan. De helft van de bomen 

op de pleintjes worden gekapt om werkzaamheden 

aan de riolering mogelijk te maken. Het advies luidt 

om alle bomen op de pleintjes te vernieuwen. Zo 

ontstaat een evenwichtig beeld. De bewoners van de 

pleintjes hebben in een aantal gevallen ook verzocht 

om de bomen te vervangen door grotere of betere 

exemplaren.

In overleg met de wijkvereniging worden sommige 

bomen gefaseerd gekapt en vervangen door nieuwe 

bomen. Het betreft enkele zieke bomen en de bomen die 

hinder veroorzaken. 
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In de Staatsliedenbuurt worden nieuwe bomen geplant 

(bijvoorbeeld ter vervanging van gekapte bomen).

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. 

• de meeste essen en esdoorns aan de rand worden 

gehandhaafd; 

• er worden enkele esdoorns toegevoegd (Acer 

pseudoplatanus ‘Rotterdam’);

• bij de vijver worden enkele moerascipressen (Meta-

sequoia glyptostroboides) geplaatst.

bomenplan voor midden in de buurt
• in de straten worden enkele esdoorns (Acer pseudo-

platanus ‘Erectum’) toegevoegd;

• in de hoven worden lindes (Tilia tomentosa ‘Bra-

bant’) geplant; 

• aan het water bij de Rommesingel worden essen 

(Fraxinus angustifolia ‘Raywood’) toegevoegd; 

• op de pleintjes worden kleinere bomen toegepast 

met bijzondere lente- of herfstkleuren: peer (Pyrus 

communis subsp. caucasica), kriek (Prunus avium 

‘Plena’), japanse kers (Prunus serrulata ‘Kansam’) en 

sierkers (Prunus ‘Accolade’Prunus ‘Accolade’).

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 (speelplekken en hoven). 
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in aanmerking voor verkoop

te privatiseren voortuin en zijtuin
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5.3  mogelijk privatiseren van (snipper)groen

aankoop grond 
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 zijtuin-locaties:  

• Tilanussingel 25

• Rommesingel 25

• Schoutenlaan 1 en 27

• Oudlaan 35

• Dreeslaan 35

Enkele bewoners hebben aangegeven dat ze grond naast 

hun voortuin willen aankopen. Ook dat is toegestaan bij 

grond die binnen het kader van het bouwblok valt (in de 

‘oksel’ van woning en garage):

• Dreeslaan 12, 14, 43, 45, 59

• Thorbeckelaan 54, 82

• Oudlaan 43, 45, 59

• Schoutenlaan 39, 41, 63

• Rommesingel 12, 22, 34, 59

• Tilanussingel 24, 26, 36, 59

De grond naast voortuinen wordt verkocht tot aan de 

rooilijngrens van de garageblok. 

Als de bewoners van bovengenoemde woningen interesse 

hebben om grond aan te kopen, dan kunnen zij contact 

opnemen met de gemeente. Indien snippergroenplekken 

niet verkocht worden, dan worden op deze locaties 

plantvakken toegepast. 

principe: uitgeefbare grond binnen kader bouwblok

Is de grond nodig voor het inrichtingsplan 

(groen, parkeren, trottoir, etc.)? 

Mogelijkheid tot verkoop.

Wil betrokkene het kopen? 

Verkoop van de grond.

Inrichting en onderhoud door particulier.

Geen verkoop. 

Inrichting en onderhoud door gemeente.

NEE

NEE

JA

JA
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sfeerbeeld speelplek, pleintje, hoven
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6.1  spelen

speelplekken en speelaanleidingen
De vier speelplekken in de buurt worden opnieuw 

ingericht. De bewoners van de buurt hebben hiervoor 

schetsen gemaakt. Deze worden betrokken bij het 

ontwerp. De speelplekken liggen aan de volgende straten 

en hebben als doelgroep:

1)  Schoutenlaan: 0-18 jaar;

2)  Visserlaan: 0-6 jaar;

3) Houtenlaan: 0-12 jaar;

4) Aalberselaan: 0-12 jaar.

Voor speelplekken in de openbare ruimte heeft de 

gemeente beleid geschreven. Voor kinderen van 0 tot 6 

jaar moet er binnen 100 meter een speelplek aanwezig 

zijn, voor kinderen van 6 tot 12 en van 12 jaar en ouder is 

dat respectievelijk 400 en 1000 meter. In een bestaande 

wijk is dit echter niet altijd te realiseren, bijvoorbeeld 

wegens ruimtegebrek. In dat geval zijn ook zogenaamde 

spelaanleidingen aanvullend mogelijk: bijvoorbeeld 

hinkeltegels of een knikkerputje. Op de pleintjes zullen 

daarom enkele speelaanleidingen worden geplaatst.

6. speelplekken, pleintjes, hoven

hof

pleintje

speelplek

Thorbeckelaan 
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speelplekken, pleintjes en hoven

1

2

3
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6 - 12 jaar

12 -18 
jaar

0 - 6 jaar

leeftijdsgroepen indeling en circulatie

sfeerbeeld speelplek Schoutenlaan
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speelplek Schoutenlaan (0-18 jaar)

inrichtingselementen 0-6 jaar
• swingband;

• heuvel met glijbaan en uitkijktoren met plateau;

• staphoutjes;

• twee bankjes met afvalbak;

• zand op de grond;

• speelplek wordt afgebakend door grondlichaam 

(heuvel).

inrichtingselementen 6-12 jaar
• heuvel met kabelbaan;

• voetbalveld in het gras;

• picknicktafel.

inrichtingselementen 12-18 jaar
• steiger aan het water om te vissen;

• zithek;

• afvalbak;

• sportobject (trimbrug met gelijke liggers).

In de huidige situatie is de speelplek een grasveld met 

grote voetbalgoals en een aantal speelvoorzieningen 

(schommel, duikelrek, klimrek) en een picknicktafel.

wensen bewoners
• schommel, glijbaan, klimtoestel, wip;

• bank;

• heuvel met kabelbaan;

• zitboom; 

• voetbalveldje; 

• afbakening naar het water;

• drainage.

voorstel inrichting
De speelplek wordt voor kinderen van alle leeftijden. 

Aansluitend op de inrichting van de Balijrand en het 

Balijbos wordt het een groene, informele speelplek. Het 

thema is: avontuurlijk spelen. Er worden natuurlijke 

materialen toegepast. Aan de kant van de woningen 

komen twee plekken: een voor de kleinere kinderen 

(0-6 jaar) en een voor kinderen van 6-12 jaar. Deze 

twee plekken worden van elkaar gescheiden door een 

heuvel. Voorstel is om de speel-/hangplek voor de 

jongeren (12-18 jaar) aan de overzijde van het water te 

plaatsen. Dit voorstel moet nog worden voorgelegd aan 

Staatsbosbeheer.
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leeftijdsgroepen indeling en circulatie

0 - 6 jaar

sfeerbeeld speelplek De Visserlaan
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speelplek De Visserlaan (0-6 jaar)

In de huidige situatie bestaat de speelplek uit een tweetal 

wipkippen en een glijbaan. Daarnaast hebben bewoners 

een autoband in een boom gehangen. Deze dient als 

schommel.

wensen bewoners
• mandschommel;

• glij- en klimcombinatie;

• boomschorspad van Tilanussingel naar De Visser-

flat;

• bankjes met prullenbakken met zicht op Balijrand;

• thema is natuurlijk spelen.

voorstel inrichting
De speelplek aan de De Visserlaan is bedoeld voor 

kinderen van 0-6 jaar. Aansluitend op de inrichting 

van de Balijrand en het Balijbos wordt het een groene, 

informele speelplek. Het thema is: natuurlijk spelen. Er 

worden natuurlijke materialen toegepast. De speelplek 

wordt ingericht als ‘eiland’ in het groen. De plek wordt 

omgeven door een grondlichaam. Ook tussen de bomen 

op het veld kan gespeeld worden.

inrichtingselementen 
• mandschommel;

• glij- en klimcombinatie;

• twee bankjes met zicht op het Balijbos (met afval-

bak);

• boomschorsondergrond onder de speelvoorzie-

ningen;

• paden naar Tilanussingel en De Visserflat.
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leeftijdsgroepen indeling en circulatie

0 - 6 jaar

6 - 12 jaar

sfeerbeeld speelplek Houtenlaan
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speelplek Houtenlaan (0-12 jaar)

De speelplek aan de Houtenlaan bestaat uit een 

draadcircus (spin) naast een vrij groot verhard plein 

met een tweetal minigoals, een speelhuisje en een 

tuimelrek.

wensen bewoners 
• voetbalveld (wordt veel gebruik van gemaakt);

• draadcircus;

• bestaande tuimelrek;

• schommel;

• natuurlijke ondergrond;

• bankjes;

• fietsenrekken.

voorstel inrichting
De speelplek aan de Houtenlaan is bedoeld voor kinderen 

van 0-12 jaar. De speelplek wordt ingericht als ‘eiland’ 

in het groen. Door paden om de plek heen te leggen 

kan een rondje gerend of gefietst worden rondom de 

speelplek. De paden dienen tevens als afscheiding 

tussen de speelplek voor de allerkleinste kinderen en de 

grotere kinderen. De speelplek wordt omgeven door een 

grondlichaam. Zo kunnen de kinderen niet makkelijk bij 

het water komen.

inrichtingselementen 
• voetbalveld;

• draadcircus (eventueel hergebruik);

• tuimelrek (hergebruik bestaande rek);

• schommel;

• boomschors en gras als ondergrond;

• drie bankjes met uitzicht op de speelplek;

• fietsenrekken bij de bankjes.
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leeftijdsgroepen indeling en circulatie

0 - 6 jaar

6 - 12 jaar

0 - ... jaar

sfeerbeeld speelplek Aalberselaan
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speelplek Aalberselaan (0-12 jaar)

Momenteel is er langs de Aalberselaan een speelplek met 

een paar speelobjecten voor de jongere jeugd. Er staan 

een wip, een wipkip en een klimrek.

wensen bewoners 
• drempel bij de entree van de Aalberselaan;

• drie speelvelden voor drie leeftijdsgroepen (0-88, 

0-6 en 6-12 jaar);

• speelplek 0-88: 

 o picknicktafels met prullenbak;

• speelplek 0-6:

 o zand 

 o klimmen en glijden;

 o balanceren;

 o schommelen;

 o alles gecombineerd in één speelobject;

 o natuurlijke verhoging;

• speelplek 6-12:

 o voetbalveld met goals;

 o basketbalbaskets;

 o getekende belijning op asfalt.

voorstel inrichting
Naast de flats komen drie speelvelden voor drie 

leeftijdsgroepen (0-88, 0-6 en 6-12 jaar). De speelvelden 

hebben hun toegang vanaf de Aalberselaan. Aan de rand 

van de speelvelden worden lange betonnen banken 

geplaatst, die tevens de begrenzing van de velden 

vormen. De speelplek krijgt een sportieve uitstraling.

inrichtingselementen 0-88
• bank met afvalbak;

• halfverharding;

• jeu de boulesmogelijkheid.

inrichtingselementen 0-6
• gecombineerd in één speelobject glijden, klimmen, 

schommelen;

• zandondergrond;

• twee banken met afvalbak.

inrichtingselementen 6-12
• voetbalveld met goals;

• basketbalbaskets;

• getekende belijning op asfalt.
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bouwstenen bestrating

basisbestrating: bruine klinkers

patroonbestrating: ton sur ton klinkers

bouwstenen groen

bomen: bijzondere lente- of herfstkleuren

groene invulling: hagen

bouwstenen inrichtingselementen

plantvakken met zitrand + straatnaam

patroon van speelelementen (hinkeltegels, knikkerputje) 
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6.2  pleintjes

De pleintjes in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd. 

Ze worden daarom opnieuw ingericht. Doel is om de 

pleintjes ‘meer van deze tijd’ te maken, met behoud van 

het beschutte karakter. De bewoners hebben aangegeven 

dat ze de pleintjes belangrijk vinden. Aanwonenden 

werden daarom uitgenodigd om eigen schetsen voor de 

pleintjes te maken. De ingediende schetsen zijn vertaald 

in tien verschillende ontwerpen. 

De pleintjes worden ingericht met onderstaande 

bouwstenen: 

• twee tinten bruine klinkers (ton sur ton), passend 

bij de bestrating in de rest van de buurt. Het bestra-

tingspatroon is gebaseerd op de bewonersschetsen;

• bijzondere bomen met lente- of herfstkleuren. Aan-

tal en soort hangt af van het bewonersvoorstel;

• haag op kopse kanten van tuinen;

• plantenvakken met kleurrijke beplanting en daar-

naast een ‘zitrand’. De straatnamen van de pleintjes 

worden in de rand verwerkt;

• bijzondere bestrating (hinkeltegels, knikkerputje). 

Overige kenmerken:

• in een strook van minimaal 2 m voor de voortuinen 

worden geen bomen of meubilair geplaatst;

• alle pleintjes krijgen nieuwe verlichting (4 meter 

hoge masten).

Bij alle pleintjes is ingezet op een informele sfeer. De 

verschillende ontwerpen voor de pleintjes zijn één familie 

geworden. Zo blijft de buurt een eenheid. Vanwege de 

beperkte ruimte kunnen niet altijd alle bewonerswensen 

worden vervuld.

Als voorbeelduitwerking volgt hieronder het pleintje van 

de Dreeslaan. De wensen van de bewoners waren:

• haag als afscheiding met straten 

• bloembakken, vaste planten en bloeiers

• hinkelbaan, knikkerpotje

• zitbanken

• mooie bomen, bloesem, dikkere stam 

• klikobakkenplek

• lagere buxus/ligusterhaag+nette groenstrook met 

bollen op kopse kant 

• stoep doortrekken aangrenzend aan het plein.

In de uitwerking is het pleintje een patroon aangebracht. 

Daarin worden als spelaanleiding een hinkelbaan en 

een knikkerputje gestraat. Er worden nieuwe bloeiende 

bomen geplant. Als afscheiding naar de staten worden 

hagen (wilde liguster) aangebracht. Op het pleintje 

komen betonnen muurtjes met daarop de naam van de 

straat. Deze zijn ook te gebruiken als zitelement.

inrichting plein Dreeslaan als voorbeeld

zitrand

haag

haag (kopse kant)

nieuwe verlichting

nieuwe bomen

hinkelbaan en knikkerpotje

bestatingspatroon
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plein A Tilanussingel 
aantal inzendingen: 4

plein B Tilanussingel
aantal inzendingen: 1 unaniem voorstel

wensen bewoners
• 2 kleuren bestrating 

• kleine bomen (herfstbomen)

• bloembak behouden (wilde planten)

• beplanting langs nummer 114 behouden 

• paaltjes 

• speelaanleiding (knikkerpotje, hinkeltegels)

• verschillende meningen over toepassen ban-

ken

plein C Rommesingel
aantal inzendingen: 1

wensen bewoners
• bloembakken verspreid over het pleintje

• 3-4 bloeiende bomen

• geen bankje

• eigenlijk zoals het nu is, maar dan een moder-

nere/frissere uitstraling

wensen bewoners
• bloembakken met rand om op te zitten

• bestaande bomen zo mogelijk behouden of 

nieuwe boom, zelfde soort

• patroon van rode tegels (30x30)

• paaltjes

• hinkeltegels geel cijfers 1 t/m 19

• 2 knikkerputjes

• nieuwe lantarenpalen, modern design, zui-

nige lampen

• bestaande hagen zo mogelijk handhaven

zitrand

zitrand

haag

nieuwe verlichting

haag

herplante boom

nieuwe boom

hinkeltegels, knikkerpotje

spelaanleiding

bestatingspatroon

bestatingspatroon zitrand

haag

nieuwe bomen
hinkeltegels

knikkerpotje

bestatingspatroon
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plein D Rommesingel 
aantal inzendingen: 0

plein E Schoutenlaan
aantal inzendingen: 1

plein F Schoutenlaan
aantal inzendingen: 4

wensen bewoners
• 3 bomen met gras ertussen

• geen bankjes ivm hangjeugd

• bloembakken om fietsers af te remmen

• doorlopende stoep naar volgend pleintje

• bewegende paaltjes ivm veiligheid (hulp-

diensten)

wensen bewoners
• paaltjes tegen autoverkeer

• boompjes en bankjes niet precies voor het 

raam

• kleine bomen (één of twee rijtjes)

• afwisselende bestrating: klinkers/tegels 

• ruitpatroon dat aanleiding geeft tot spelen

• knikkerputje/hinkelbaan

• bolcatalpa’s/dakvormige boompjes

• pleintje aan andere zijde hetzelfde inrichten

zitrand

haag

nieuwe bomen

bestatingspatroon

haag

zitrand zitrand

straat gelijkvloers

grassen onder bomen
hinkeltegels

knikkerpotje

bestatingspatroon bestatingspatroon
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plein G Oudlaan
aantal inzendingen: 0

plein H Oudlaan
aantal inzendingen: 3

plein I Dreeslaan
aantal inzendingen: 1 (9 families)

wensen bewoners
• nieuwe, vrolijke bestrating geel/rood

• plantenbak

• duikelrek

• iets dat fietsers remt aan beide zijden 

• sportvoorzieningen

• bomen op huidige plaats behouden/nieuwe 

laagblijvende bloesembomen

wensen bewoners
• verwijdering groot plantvak achterzijde 

• nieuwe bakken met beplanting (voorkomen 

dat er gevoetbald wordt tegen schuren)

• betegeling speelser (tegels/patronen)

• hinkeltegels/knikkerpotje

• zitmogelijkheid om één van de bomen

• bomen vervangen (voller type of bolbomen) 

• beplanting in brandgangen snoeien

• gezamenlijke aanpak drainage brandgangen

zitrand

haag

nieuwe bomen

bestatingspatroon
zitrand/ tribune

haag

versmalde doorgang

nieuwe bloesemboom

atletiekbaan

bestatingspatroon

zitrand

haag

herplante boom

hinkeltegels

knikkerpotje

patroon
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plein J Dreeslaan
aantal inzendingen: 1 

wensen bewoners
• haag als afscheiding met straten 

• bloembakken, vaste planten en bloeiers

• hinkelbaan, knikkerpotje

• houten zitbanken

• mooie bomen, bloesem, dikkere stam 

• klikobakkenplek

• lagere buxus/ligusterhaag+nette groenstrook 

met bollen op kopse kant 

• stoep doortrekken aangrenzend aan het plein

zitrand

haag

nieuwe verlichting

nieuwe bomen

hinkelbaan, knikkerpotje

bestatingspatroon
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6.3  hoven

wensen bewoners
• groen: laagblijvend, bomen (kopse kant), struiken, 

bloemen;

• geen hondenuitrenveld in de nabijheid van de speel-

gelegenheid;

• hinkeltegels;

• liftschachten, kopse kanten en parkeerplaatsen: 

groene uitstraling;

• as van de weg dichter bij de flats;

• meningen verdeeld over benodigd aantal parkeer-

plaatsen;

• ondergrondse afvalberging.

voorgestelde maatregelen
• groen: gras, bomen en bollen en hagen;

• hagen als afscherming van de parkeerplaatsen;

• bij hoven 1 en 2: as van de weg wordt iets opge-

schoven, zodat meer ruimte voor groen en parkeren 

ontstaat. Er blijft voldoende ruimte aanwezig om (tij-

delijk) voor de garages te parkeren;

• bij hoven 3,4,5,6 is het niet mogelijk om de as van 

de weg op te schuiven. De ligging blijft gelijk;

• ondergrondse afvalberging en fietsenstalling tegen-

over de entree van de flats;

• hondenuitrenveld zo mogelijk iets opschuiven.

voorbeeld van heesters/hagen in de hoven
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7.1  straatmeubilair

wensen bewoners
• meer afvalbakken plaatsen

• vijver bij de entree verfraaien (vlonders voor vissers, 

fontein, etc)

• meer bankjes

• kunstwerk bij toegang naar Balij

voorgestelde maatregelen
De gebruiksmogelijkheden van het groen langs de 

Balijrand worden verbeterd:

• herinrichten van de speelfuncties;

• verbeteren van de zitmogelijkheden met bankjes en 

afvalbakken;

• bij het wandelpad naar de Balij wordt een kunstwerk 

geplaatst. Voorstel is om hier een beeld te plaatsen: 

een bank met staatslieden als verwijzing naar de 

naam van de buurt.

Bij de grote vijver bij de entree van de wijk wordt een 

steiger geplaatst. Daarnaast wordt de vijver verfraaid 

met lage fonteinen.

Het hoofdstuk over spelen, pleintjes en hoven behandelt 

de inrichting van die specifieke plekken.

7. inrichtingselementen

bank afvalbak referentie voor bankje met Staatslieden
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verlichtingsplan

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

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

Alle lichtmasten en armaturen in de Staatsliedenbuurt 

worden vernieuwd. Er worden verschillende armaturen 

toegepast. Langs de wegen is gekozen voor lichtmasten 

met een hoogte van 6 meter, Schredér type Altra (aan 

gebogen mast). De masten staan aan één zijde van de 

straat op een afstand van 22,5 m van elkaar. Langs de 

wandelpaden en op de pleintjes worden lichtmasten van 

4 meter hoog geplaatst, Philips type Cityzen.

7.3  garagedeuren

De garageboxen in de Staatsliedenbuurt ogen verouderd 
Schréder type Altra Philips type Cityzen

huidige situatie

en rommelig door de verschillende kleuren van de 

garagedeuren en afgebladderde verf. Deze situatie 

wordt, op verzoek van de bewoners, verbeterd door 

het verven van de garagedeuren en de daklijsten van 

de garageblokken. Het toepassen van verschillende 

groentinten voor de garagedeuren geeft een mooi 

evenwichtig beeld. Bij voldoende belangstelling wordt de 

verf door de gemeente geleverd. Het verven dient door 

de bewoners te gebeuren.

RAL 6001 RAL 6018 RAL 6026 RAL 6029
voorstel kleuren
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vuilophaalplaats

aanbiedplek huisvuilcontainers

ondergrondse containers
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7.4  vuilophaal

Het huisvuil wordt op dit moment op verschillende 

manieren verzameld. Grondgebonden woningen maken 

gebruik van huisvuilaanbiedplaatsen voor containers. 

Deze bevinden zich op het trottoir, op pleintjes of 

op parkeerplaatsen. Bij de flats zijn bovengrondse 

afvalcontainers aanwezig. Het is de wens van de bewoners 

om hier ondergrondse afvalberging te realiseren.

voorgestelde maatregelen
De huisvuilaanbiedplaatsen van de grondgebonden 

woningen worden op dezelfde locatie gesitueerd. Het 

aantal aanbiedplaatsen blijft gelijk. In enkele gevallen 

wordt de plek iets verplaatst: 

• ter plaatse van een te privatiseren stuk grond wordt 

de aanbiedplaats op een nabijgelegen (parkeer)

plaats gesitueerd; 

• ten behoeve van de nieuwe inrichting van de plein-

tjes wordt de aanbiedplaats soms enkele meters op-

geschoven.

Bij de flats worden ondergrondse afvalcontainers 

geplaatst. Deze worden gesitueerd tegenover de ingang 

van de flats, naast de parkeerplaatsen.

ondergrondse afvalcontainer signalering huisvuilaanbiedplaatsen
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bijlagen



60

bijlage A) bomen

inventarisatie bestaande bomen

boom in slechte conditie

ophoging maximaal 10cm

ophoging maximaal 20cm

ophoging maximaal 30cm

ophoging maximaal 40cm

geen gegevens

door bewoners gewaardeerde 
bomen

stobbe
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kap door....

ophoging

riolering
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structurele verbetering groenvoorziening

ontwerp

reden tot kap bestaande boom

te handhaven boom

ophoging

riolering

ziekte/ slechte conditie

hinder

structurele verbetering groenvoorziening

ontwerp

kap door:
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bijlage B) ophoging

Voorgenomen ophoging van de Staatsliedenbuurt

De ophoging van het maaiveld is in centimenters aangegeven. 

Het uitgangspunt is het oorspronkelijke aanlegniveau van de 

wijk op 4.25- NAP. Aangegeven ophoging is een richtgetal. In de 

besteksvoorbereiding wordt de werkelijke ophoging bepaald.
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1 2

3

4
5

6

7
8

bijlage C) profielen

verharding
V1 primaire erfontsluiting: materiaal n.t.b.
V2 secundaire erfontsluiting: gebakken klinkers
V3 tertiaire erfontsluiting: gebakken klinkers
V4 trottoir: betontegels
V5 band: beton
V6 voetgangersstook: gebakken klinkers
V7 parkeervak/entree garages: betonklinkers 

(hergebruik)
V8 fietspad: asfalt (rood)
V9 plein: gebakken klinkers
V10 parkpad: halfverharding

groen en water
G1 bomen
G2 intensief gras (gazon)
G3 extensief gras (berm)
G4 bodembedekkers
G5 sierheesters
G6 bosplantsoen
G7 hagen
G8 waterplanten
W1 watergang

overige elementen
E1 verlichting
E2 keermuur
E3 bakken
E4 hekje
E5 kabels en leidingen
E6 riolering
E7 bank

legenda profielen

huidige maaiveldhoogte

hoogte maaiveld na ophoging
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profiel 1 Houtenlaan
1:150
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profiel 2 Houtenlaan
1:150
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profiel 3 Tilanussingel
1:150
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profiel 4 Tilanussingel
1:150
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profiel 5 Rommesingel
1:150
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profiel 6 Rommesingel
1:150



70

profiel 7 Thorebeckelaan 
1:150
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profiel 8 Thorbeckelaan
1:150
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