Deelrapport VII, werkgroep Groen en Parken.
INVENTARISATIE, SUGGESTIES EN IDEEëN VOOR INRICHTING VAN GROEN
IN BUURTEN VAN DEELPLAN 6 (A5, D en K, van Nootdorpseweg tot Acacialaan, van
Oostlaan tot A. Schweitzerlaan)
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 een vrij groene indruk. Veel ervan komt door de groene voortuinen. De
bomen en struiken in de openbare ruimte versterken die indruk op een flink aantal plaatsen.
De doorlopende begroeiing langs de Goudenregensingel en de tuin bij de Acaciahof geven
een extra accent. Dat kan ook de Noordweg na herinrichting doen. 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 een gewenste ophoging zien die varieert van 0 tot op enkele plaatsen meer dan 30 cm.
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 A5, D en K:
Algemeen:
- Voor bewoners die bereid zijn 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. Daartegenover is opgemerkt dat klimop niet altijd schadelijk is voor bomen. Het
kan ook versterkend werken. Ook vinden veel dieren er hun voedsel en onderkomen.
- Het verdient aanbeveling om alle bomen op kwaliteit te controleren. Vervanging van
bomen dient te geschieden door waardige opvolgers (minimale omtrek 25 á 30 cm).
- Bij het planten van bomen moet rekening gehouden worden met ondergrondse
leidingen, kabels en riolering.
- Algemene leidraad is: juiste groen op juiste plaats.
- De meeste perken met struiken 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 verdient aanbeveling om meer afvalbakken te plaatsen om zwerfvuil en
hondenpoep tegen te gaan. Bij voorkeur dienen de bakken voorzien te zijn van een
kleine voorraad plastic “poepzakken”.
- 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.
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Hierna volgt een overzicht van onze voorlopige bevindingen en aanbevelingen per straat.
Goudenregensingel van Acacialaan tot Noordweg
Zuidzijde van watergang: heg vervangen, het steile talud schonen en gras/wilde
bloemen inzaaien, extensief maaien.
Noordzijde watergang: gras/wilde bloemen, extensief maaien.
Bij voetpad richting Beuklaan: Het is wenselijk de twee, versprongen achter elkaar
geplaatste, hekjes weg te nemen. Fietsers vermijden deze verkeersremmers door over
het gazon te rijden.
Goudenregensingel van Noordweg tot Nootdorpseweg
Aan zuid- en noordzijde van weg wilde bloemen in bermen inzaaien, extensief
maaien. Struiken aan beide zijden handhaven.
Acacialaan zuidzijde
Westzijde: vanaf Azaleapad tot aan de brug over Goudenregensingel bomen in
trottoir plaatsen (in laatste stuk oude bomen vervangen).
Oostzijde: t.p.v. voetpad naar Meidoornlaan boom in uitstekende trottoir plaatsen.
t.p.v. de twee ingangen naar Acaciahof boom in uitstekende trottoir plaatsen.
Deze stukken trottoir zullen dan iets verbreed moeten worden. (er is vervangende
ruimte bij afvalberging)
Groenstrook Azaleahof: Ziet er goed uit
Bovengrondse afvalberging geeft problemen voor ouderen (optillen van vuil);
ondergronds is gewenst!
Groep esdoorns snoeien, struiken ernaast vervangen door soort dat schaduw
verdraagt.
Lijsterbeslaan en Prunuslaan
OK
Noordweg zuidzijde
Parkeerstrook, voor 3 personenauto’s, t.p.v. 7 /15 (was vroeger bushalte) opheffen.
Er is ruime parkeergelegenheid op Hazelaarplein.
Bestaande groenstrook kan dan doorgetrokken worden tot nr.7
In deze groenstrook kan dan een aantal bomen op rij worden geplaatst tot aan de
hoek van café Tout le Monde (past goed bij Urblands idee van historisch lint).
Noordweg vanaf de Goudenregensingel tot A. Schweitzerlaan
Meidoorns en heg vervangen tpv. nrs.60-88
.
2 extra Linden plaatsen in afscheiding met Nootdorpseweg ter plekke van
mogelijkheid tot keren bij afsluiting A.Schweitzerlaan
Nootdorpseweg
Langs het fietspad is vorig jaar een nieuwe hoogspanningsleiding gelegd, daarna is
niets ondernomen om de wilde bloemenpracht weer terug te brengen. Opnieuw
inzaaien is dus gewenst.
Lindelaan
Vooral aan de westzijde van de watergang moet flink gesnoeid worden (aan
achterkant huizen).
Aan de oostzijde van dezelfde watergang is een aantal wilgen niet goed
aangeslagen, deze vervangen. Het is wenselijk een aantal open plekken ook op te
vullen met wilg.
Oostzijde oever natuurvriendelijk met gras.
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Vlierlaan
Bomen rondom speelplek in orde, klimop verwijderen.
Tegenover huisnrs. 23-29 het schuin aflopende talud naar water schonen van
wildgroei.
Het talud met gras/bloemen inzaaien en extensief maaien; natuurvriendelijk oever
met bloeiende oeverplanten (bv. lissen).
Wegedoornlaan
Aan de achterzijde van de flat gras inzaaien. Doorzicht houden op waterpartij. Her
en der lage struik?
Zijkant flat noordzijde; populieren vervangen.
Zijkant flat zuidzijde; boom plaatsen; ondergrondse vuilberging.
Voorzijde flat; een derde boom bijplaatsen.
Vogelkerslaan
Zijkant flat noordzijde; populieren vervangen.
Zijkant flat zuidzijde; boom plaatsen; ondergrondse vuilberging
Voorzijde flat; een derde boom bijplaatsen.
Tevens de populieren vervangen aan de noordzijde van de flat aan de Acacialaan
Aan zuidzijde van deze flat ondergrondse vuilberging
Kastanjelaan
OK
Esdoornlaan
OK
Beuklaan
OK
Acacialaan vanaf Goudenregensingel tot A. Schweitzerlaan
Westzijde ziet er prima uit.
Noot voor werkgroep Verkeer en Parkeren:
Oostzijde Acacialaan: Op verzoek bewoners parkeerstroken voor twee auto’s
creëren naast voetpaden bij Park Berkenoord nrs 16, 24, 30.
Tevens trottoir met 11/2 tegel versmallen en enkele langsparkeerplaatsen markeren.
12 november 2008
Namens Werkgroep Groen en Parken,
H. Merkus.
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