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Bijlage 1
Beleidsmatige onderbouwing gewijzigd programma
1. Inleiding
Diverse woningbouwlocaties uit het Masterplan Herstructurering Pijnacker-Noord (2006) zijn nog in de
planfase. Rondom Wonen (RW) heeft het volkshuisvestelijke programma voor de eigen plannen sindsdien
gewijzigd. Als gevolg van ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht de afgelopen jaren is er ook voor de
gemeente aanleiding het gemeentelijk woningbouwprogramma te wijzigen. Dat inzicht is gebaseerd op
uitkomsten van recente conceptrapporten van de Woonwensenonderzoeken onder ouderen en jongeren.
2. Doelstellingen Masterplan
In het Masterplan worden samengevat onderstaande 3 doelen nagestreefd (in willekeurige volgorde) die
door middel van woningbouw gerealiseerd moesten worden. Deze doelstellingen blijven centraal staan:
1. Bijstelling eenzijdige sociale structuur met meer diversiteit in (prijsklasse) woningvoorraad
2. Vergroting herkenbaarheid, verscheidenheid architectuur en beeldkwaliteit met nieuwe bouwvormen
3. Woningen voor doelgroepen: doorstromingsmogelijkheden voor ouderen in de wijk. Meer kansen
voor jongeren/starters
Hiertoe is een woningbouwprogramma opgenomen in het Masterplan:
Woningbouwlocaties Noord volgens Masterplan
primair doel:
Stanislas 1: 69 x goedkope/middeldure koopappartementen
Stanislas 2: 30 x 2 luxe grondgebonden woningen
Berkenhof: 26 x vrije sector huur patiowoningen
Rondom Wonen 64 x goedkope huurappartementen (langs
Thorbeckeln)
Rondom Wonen 33 x dure sociale huurapp. (langs Thorbeckeln)
Rondom Wonen Renovatie 470 + verkoop 100 appartementen

Doel 1

Doel 2

+

+
+

+

+

Doel 3
+
+
+
+
+

3. Ontwikkelingen sinds 2006
De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor de locaties:
- De Willem Alexanderschool blijft staan, waardoor bouwlocatie Stanislas 2 significant kleiner is. Het
oorspronkelijke programma is daar niet meer mogelijk. De locatie ligt centraal in de wijk en is van
grote invloed op de beeldkwaliteit en beleving van verscheidenheid. Onderzochte doelgroepenprogramma’s (kleine eengezinswoningen) dragen niet of negatief bij aan die doelstelling.
- Er ontstaat meer ruimte op locatie Stanislas 1. De Jozefschool blijft staan en er komt geen MFA. Er is
geen behoefte aan ruimte voor andere functies1, maar wel vraag naar diverse typen appartementen.
- Rondom Wonen bouwt niet 93 sociale huurappartementen maar 52 huurappartementen voor
senioren, waarvan ongeveer 12 met een huurprijs net boven de sociale huurprijsgrens, en 14
middeldure patio koopwoningen. Er is nadrukkelijk vraag naar seniorenwoningen in deze prijsklassen.
- Uit het woonwensenonderzoek jongeren2 2010 blijkt dat het programma voor jongerenwoningen
meer gedifferentieerd moet zijn. Er zijn nadrukkelijk ook huurwoningen gewenst en tevens extra
goedkope koopappartementen en een aantal goedkope eengezinswoningen. Omdat het vrijkomend
aanbod in al deze klassen zeer beperkt is in Pijnacker, moet de vraag grotendeels worden
geaccommodeerd met nieuwbouw.
4. Conclusie

1

De behoefte aan ruimte voor detailhandel wordt geaccommodeerd in Pijnacker-Centrum. Er is geen behoefte aan
eerstelijnsvoorzieningen.
2 De definitieve rapportage is beschikbaar in najaar 2011.
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1. Er is een andere “grote locatie” nodig om alsnog de beoogde bijstelling van de eenzijdige sociale
structuur te realiseren, en om substantiële nieuwe kwaliteit toe te voegen met nieuwe bouwvormen, nu
de omvang en impact van locatie Stanislas 2 is verkleind. Locatie Berkenhof kan deze rol gaan
vervullen. Voor de dure huurpatiowoningen die dan vervallen op locatie Berkenhof worden
levensloopbestendige alternatieven gerealiseerd met de 12 eerdergenoemde huurappartementen van
Rondom Wonen, de 14 kooppatiowoningen en omstreeks 9 vrije sector huurappartementen op locatie
Stanislas 1.
2. De kern van het Masterplan Noord is dat het een herstructureringsproject betreft waarbij het
essentieel is dat er duidelijke resultaten worden geboekt bij de eerste 2 typische herstructureringsdoelstellingen. Vanwege de centrale ligging ligt het voor de hand dat locatie Stanislas 2 voornamelijk
aan die doelstellingen bijdraagt. Alternatieven met goedkope woningen voor doelgroepen dragen hier
niet aan bij. De oorspronkelijke typologie van luxewoningen kan worden gehandhaafd, zij het dat het
aantal te bouwen luxe woningen uitkomt op ongeveer 10 ( i.p.v. 30 twee-onder-een-kapwoningen).
3. Er is behoefte aan- en ruimte voor meer appartementen voor jongeren. Het oorspronkelijke
programma van 69 appartementen gericht op starters, kan door het vervallen van de MFA worden
uitgebreid waarbij ook middeldure koop en vrije sector huur appartementen voor senioren gewenst
zijn. Het programma dient qua prijs gevarieerder te worden opgebouwd.
5. Uitwerking Voorstel per (gemeentelijke) locatie
Locatie
Stanislas 1

Stanislas 2
(rest)
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Argument
ca. 94 appartementen zijn stedenbouwkundig • Voor de meeste jongeren onder 23 jaar is
verantwoord realiseerbaar
huren onder € 361,66 p.m. onbereikbaar
vanwege het ontbreken van aanbod.
ca. 32 huurappartementen:
• Voor een grote groep jongeren is huren
• ca. 6 app. huur tot € 362 (subsidiegrens
boven de aftoppingsgrens onbereikbaar.
jongeren < 23jaar)
Aanbod is schaars.
• ca. 12 app. sociale huur tot € 511
• Voor de grootste groep jongeren is een
(<aftoppingsgrens)
koopprijs boven € 150.000/160.000
onbereikbaar. Aanbod ontbreekt. Boven
• ca. 5 app. sociale huur tot € 652 (oud)
€ 170/175.000 valt vraag jongeren naar
• ca 9 app. vrije sector huur (oud)
appartementen weg.
• Voor senioren ligt het accent op
ca 62 koopappartementen:
aantrekkelijke mogelijkheden voor
• 58 app. ca. € 150.000-165.000 VON
doorstroming in de vrije sector.
(jong)
Aanvullende (middeldure/dure)
• 4 app. ca. € 190.000 VON (oud)
huurappartementen vervangen de
vervallen patiohuurwoningen van locatie
Berkenhof.
• Voor goedkopere huurappartementen
voor senioren is pas op lange termijn
schaarste in Pijnacker. Dit kan
meegenomen worden bij de uitwerking
van Tuindershof, AckersWoude en
Centrumlijn.
ca. 10 twee-onder-een-kapwoningen
• Verkleining programma wegens
verkleining locatie.
• Behoud typologie wegens prioriteit op
deze locatie voor beleving meer variatie in
woonmilieu Pijnacker-Noord.
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‘Berkenhof’ ca. 30 luxewoningen “realiseerbaar”
•
‘Statige laan” langs Goudenregensingel en
versterken luxe woonmilieu Berkenoord
• ca. 18 grote eengezinswoningen langs de •
Goudenregensingel
• 4 vrijstaand
•
• 8 woningen twee-onder-eenkapwoningen
Alles vanaf / rondom € 350.000

•

Compenseren verkleining locatie Stanislas
2 door hier ook meer uit het luxe
segment te bouwen.
Mix in het programma noodzakelijk voor
haalbaarheid project.
Vervallen 26 huur patiowoningen wordt
gecompenseerd door bouw Rondom
Wonen van 14 patiowoningen en bouw
van duurdere appartementen door zowel
Rondom Wonen (12) als op locatie
Stanislas 1 (15).
Stedenbouwkundig sterke toevoeging van
singel met grote eengezinswoningen als
nieuw type in de wijk. Gevels zijn dorps
en statig uit te voeren.

6. Verschil in resultaat doelstellingen Masterplan
Per saldo levert het gewijzigde programma meer en beter betaalbare woningen op voor jongeren uit de
gemeente en daarnaast leveren de locaties in totaal een sterkere bijdrage aan de eerste twee doelstellingen
van het Masterplan. Voor ouderen, die willen doorstromen naar een betaalbare levensloopbestendige
woning in de vrije sector, wordt met het gewijzigde programma een meer gedifferentieerd, maar even
groot aanbod tot stand gebracht. Dit is echter niet meer op locatie Berkenhof, maar verspreid over drie
andere locaties. Het verkleinde bouwprogramma aan sociale huurwoningen voor ouderen ten opzichte van
het Masterplan, heeft enerzijds te maken met financiële haalbaarheid voor de corporatie in kwestie en
anderzijds met inzichten dat er pas op langere termijn urgente vraag zal zijn naar nieuwbouw in dit
segment in Pijnacker. Dit kan meegenomen worden bij de uitwerking van Tuindershof, AckersWoude en
Centrumlijn.
Het nieuwe programma draagt als volgt bij aan de doelstellingen van het Masterplan:
Woningbouwlocaties Noord (Masterplan)
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Draagt bij aan:
(sociale mix)
(stedenbouwkundige (doelgroepe
differentiatie)
n
huisvesten)
Stanislas 1: 94 appartementen mix koop/huur
+
Stanislas 2: 10 twee-onder-een-kapwoningen
+
+
Berkenhof: 28 luxe woningen
+
+
Rondom Wonen: 52 huurappartementen
+
Rondom Wonen: 14 koop patiowoningen
+
+
Rondom Wonen Renovatie 470 + verkoop 100 +
+
+
appartementen
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Stedenbouwkundige Uitwerking
Bovengenoemd programma is voor de locaties als volgt uitgewerkt

Stanislas 1

Impressie uit Masterplan Pijnacker Noord 2006

Impressie stedenbouwkundige uitwerking 2011

In plaats van een MFA en een brede school vanuit het Masterplan komen er naast de te handhaven
St. Josephschool in het nieuwe voorstel alleen appartementen. Deze worden ondergebracht in vier
appartementengebouwen. Deze sluit aan bij het te handhaven appartementengebouw aan de Acacialaan
(Acaciahof). Het tweede gebouw is aan de zijde van de Meidoornlaan gepositioneerd. Dit gebouw sluit qua
massa en hoogte aan bij het seniorencomplex aan de andere kant van deze straat. Deze twee gebouwen
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worden respectievelijk vier en vijf bouwlagen hoog. Aan de zuidzijde hiervan komt een parkeerterrein op
maaiveld, welke via de Meidoornlaan wordt ontsloten. De andere twee appartementengebouwen zijn
urban villa’s van elk vier lagen hoog. Parkeren vindt hier ook plaats op maaiveld op een parkeerterrein dat
om de urban villa’s heen is gesitueerd.
De rooilijnen aan de Meidoornlaan en de bouwhoogten van de nieuwe gebouwen blijven gelijk aan die in
het Masterplan. Alleen de algehele positionering van de gebouwen ten opzichte van het Masterplan is
gewijzigd. Dit geeft echter geen verdere belemmeringen voor de omliggende bestaande bebouwing. De
bewoners van de Acaciahof krijgen een vrijer uitzicht ten opzichte van de situatie uit het Masterplan.

Stanislas 2

Impressie uit Masterplan Pijnacker Noord 2006

Impressie stedenbouwkundige uitwerking 2011
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Het Masterplan gaat uit van 30 dure twee-onder-een-kapwoningen of een kleiner aantal vrijstaande
woningen. Door het vervallen van de MFA op Stanislas 1, blijft de Willem Alexanderschool op Stanislas 2
behouden. Hierdoor wordt het gebied dat benut kan worden voor woningbouw kleiner. In de nieuwe
situatie komen er 10 twee-onder-een-kapwoningen. De maximale bouwhoogte van deze woningen bestaat
uit twee bouwlagen met kap, in overeenstemming met met het Masterplan. De rooilijnen blijven ten
opzichte van het Masterplan tevens hetzelfde.

Berkenhof

Impressie uit Masterplan Pijnacker Noord 2006

Impressie stedenbouwkundige uitwerking 2011

In het nieuwe voorstel worden de patiowoningen uit het Masterplan vervangen door twee rijen met
‘herenhuizen’ aan de kant van de Goudenregensingel en een combinatie van vrijstaande en twee-ondereen-kapwoningen aan de kant van Berkenoord. De herenhuizen aan de Goudenregensingel worden drie
lagen hoog. De grotere bouwhoogte ten opzichte van het Masterplan (twee lagen), heeft echter geen
negatieve gevolgen voor de omgeving. Deze woningen liggen tegenover de locatie Stanislas 1, waar
nieuwbouw wordt gerealiseerd en sprake is van een bestaande school. De voorkant van de herenhuizen is
daarbij op het zuiden gericht, waardoor de schaduw van de woningen voornamelijk in de eigen achtertuin
zal vallen.
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De vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de kant van Berkenoord zullen bestaan uit twee lagen
met kap. Dit is ook hoger dan de voorgestelde hoogte van de patiowoningen (twee lagen) uit het
Masterplan. De grotere bouwhoogte heeft echter geen gevolgen voor de omgeving wat betreft bezonning.
Het is wel zo dat de woningen in het nieuwe voorstel ten opzichte van de patiowoningen dichter bij de
weg komen te staan. Het uitzicht van de bewoners van de bestaande patiowoningen aan park Berkenoord
wordt hierdoor meer belemmerd dan de variant uit het Masterplan. Dit is aanvaardbaar, omdat er een
royaal profiel blijft bestaan van een weg met langsparkeren aan één kant en aan weerszijden trottoirs en
tuinen.
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